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RESUMO 

 

O estudo do potencial da educação na superação da pobreza no semiárido brasileiro foi 

inspirado pela necessidade de contribuir para a superação desse problema, que se constitui o 

primeiro Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM).  O objetivo desta pesquisa 

consiste em estudar o papel da educação como fator de superação da pobreza no semiárido 

brasileiro, por meio de técnicas de análise multivariada de dados, a exemplo da análise 

fatorial e análise de conglomerados para mensuração e análise da pobreza, calculando-se o 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) e da situação educacional; além da utilização de 

medidas descritivas como média, mediana, máximo, mínimo, desvio padrão e coeficiente de 

variação, a fim de obter uma análise preliminar da relação entre pobreza e educação na região 

semiárida brasileira, que será confirmada estatisticamente por meio da estatística “F” do teste 

Análise de Variância (ANOVA) e da técnica de regressão quantílica. Foram utilizados dados 

secundários, em escala municipal, que tiveram como referência o ano de 2010, tendo sido 

extraídos do Censo Agropecuário (2006); da Pesquisa Perfil Básico dos Municípios 

Brasileiros (2011); do Censo Demográfico (2010, publicados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE); do Atlas do Desenvolvimento Humano 2013, publicado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA). Os resultados revelaram que de acordo com o IPM, o semiárido 

brasileiro apresenta 351 municípios classificados como mais pobres (0,652 ≤ IPM ≤ 1); 599 

em nível intermediário de pobreza (0,446 ≤ IPM ≤ 0,651) e 183 municípios classificados 

como menos pobres (0  ≤ IPM ≤ 0,444). Os piores  indicadores educacionais foram 

encontrados no grupo dos 351 municípios mais pobres. Além disso apenas 61,3% dos 

municípios do semiárido possuem plano municipal de educação, 84,1% destes possuem 

conselho municipal de educação e 56,8% têm fundo municipal de educação. O Índice de 

Gestão Municipal da Educação do semiárido, calculado por meio da agregação desses três 

mecanismos de gestão da educação é de 0,527. Uma comparação entre os resultados da 

regressão tradicional, estimada pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e da 

regressão quantílica mostrou que é inversa a relação entre o IDHM – Educação e o IPM em 

todos os quantis da distribuição. Concluindo-se que o principal fator de pobreza no Semiárido 

são as condições precárias de emprego e renda. A maior contribuição da pesquisa foi mostrar 

que a educação é, de fato, um componente de superação da pobreza, ressaltando a importância 

do poder municipal e de uma visão diferenciada para a região, que reconheça que existem 

espaços prioritários na superação desse problema e espaços que conseguiram se diferenciar 

dos demais ao alcançar padrões mais baixos de pobreza. 

 

Palavras-chave: Pobreza; Educação – Aspectos econômicos; Renda – Distribuição. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The study of the potential of education in overcoming poverty in the Brazilian semiarid region 

was inspired by the need to contribute to overcoming this problem, which is the first 

Millennium Development Goal (MDG). The objective of this research is to study the role of 

education as poverty overcoming factor in the Brazilian semiarid region, through multivariate 

data analysis techniques, such as the factor analysis and cluster analysis for measurement and 

analysis of poverty, if calculating the Multidimensional Poverty Index (MPI) and educational 

status; besides the use of descriptive measures such as mean, median, maximum, minimum, 

standard deviation and coefficient of variation in order to obtain a preliminary analysis of the 

relationship between poverty and education in the Brazilian semiarid region, which will be 

statistically confirmed by “F” statistic of analysis variance (ANOVA) test and quantile 

regression. Secondary data were used at the municipal level, which were based on the year 

2010, having been taken from the Agricultural Census (2006); Search Basic Profile of 

Brazilian Municipalities (2011); the Demographic Census (2010, published by the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics (IBGE), the Atlas of Human Development 2013 

published by the United Nations Development Programmer (PNUD), the National Institute of 

Educational Studies Teixeira (INEP .) and the Institute of Applied Economic Research 

(IPEA). The results showed that according to the MPI, the Brazilian semiarid region has 351 

municipalities classified as poor (0.652 ≤ IPM ≤ 1); 599 at an intermediate level of poverty 

(0.446 ≤ IPM ≤ 0.651) and 183 municipalities classified as less poor (0 ≤ IPM ≤ 0.444).The 

worst educational indicators were found in the group of 351 poorest municipalities. In 

addition only 61.3% of the semiarid municipalities have municipal education plan, 84.1% of 

these have city council education and 56.8% have municipal fund education. The Municipal 

management Index of semiarid education, calculated by aggregating these three education 

management mechanisms is 0.527. A comparison of the results of the traditional regression 

method estimated by Ordinary Least Squares (OLS) and quantile regression showed that 

reverse is the relationship between IDHM - Education and IPM in all quantiles of the 

distribution. It concluded that the main factor in poverty semiarid is the precarious conditions 

of employment and income. The greatest contribution of the research was to show that 

education is, in fact, a component of overcoming poverty, stressing the importance of 

municipal power and a different vision for the region, recognizing that there are priority areas 

in overcoming this problem and spaces that distinguished themselves from the others to 

achieve lower poverty standards. 

 

Keywords: Poverty; Education – Economic aspects ; Income - distribution 
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1INTRODUÇÃO 

 

A abordagem tradicional restringe o conceito de pobreza à insuficiência de renda, 

haja vista ser a renda um dos meios de acesso a outros fatores essenciais de bem-estar social 

como educação, saúde, condições de moradia, etc. Entretanto, a definição de pobreza é muito 

mais complexa e envolve diversas dimensões. Esta pesquisa baseia-se no estudo da pobreza 

como um fenômeno multidimensional cuja dinâmica passa pela privação das capacidades 

humanas, constituindo-se num processo cíclico no qual a privação das capacidades e das 

liberdades substantivas de uma pessoa ou grupo de pessoas, repercute inevitavelmente em sua 

participação para o crescimento econômico, que por sua vez, reduz a geração de tributos e 

taxas, que acarreta a negligência da oferta de serviços públicos de qualidade, num processo de 

integração desses fatores que se potencializam agravando ainda mais a situação dos que 

vivem socialmente vulneráveis à mercê da sorte. 

Conforme disposto na plataforma das ações prioritárias da Agenda 21, 

conhecimento e tecnologia têm sido o alicerce de todas as civilizações e culturas, além de ser 

considerado poder, no sentido da capacidade ou possibilidade para fazer (AGENDA 21, 

2004). Nesse sentido, o desenvolvimento socioeconômico de uma região é explicado por 

muitos estudiosos em função não apenas de seu capital físico ou recursos naturais. Eles 

argumentam que a educação e o capital humano são fatores explicativos do porquê de 

algumas economias serem mais prósperas e ricas que outras (FRANCK, 2008; KLIKSBERG, 

1998; NAKABASHI; FIGUEREDO, 2008; ROCHA, 2008; SCHULTZ, 1960; TODARO, 

2000). 

De acordo com a teoria do capital humano, a educação eleva os rendimentos, pois 

proporciona a aquisição de habilidades e conhecimentos que estimulam possibilidades de 

produção e de bem-estar pessoal (SCHULTZ, 1960). Sob essa perspectiva, não há como 

dissociar a pobreza regional das condições educacionais locais. Como enfatizado por Sen 

(1984), a pobreza envolve diferentes dimensões e não só a carência de renda monetária. Para 

o autor, a escassez de conhecimento gera a privação de capacidades para alcançar e usufruir 

de bens e serviços, o que determina a condição de pobreza.  

O conceito de pobreza numa perspectiva mais ampla que considere também os 

fatores qualitativos que influenciam a sua dinâmica, não pode ser caracterizado avaliando 

como determinante único, a carência de recursos monetários necessários à sobrevivência 

humana, uma vez que o desenvolvimento engloba dimensões econômica, social, espacial, 

ambiental e institucional e resulta na ampliação das capacidades, oportunidades e liberdade 
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das pessoas (Teoria Seniana), tornando evidente a necessidade de estudar a pobreza numa 

perspectiva multidimensional.  

Entretanto, não é recente a discussão sobre o fato de a pobreza não ser apenas uma 

condição de restrição de renda monetária, apenas nos últimos anos ganhou ênfase a 

necessidade de uma abordagem multidimensional do conceito. Cada vez mais, se aceita que a 

definição de pobreza é complexa e envolve um conjunto de fatores quantitativos e 

qualitativos, não somente a renda, o que sugere a necessidade de definição de medidas 

multidimensionais da pobreza (OLIVEIRA; LOUREIRO, 2010).  

Nesse contexto, a análise das estratégias de erradicação da pobreza aponta que as 

mudanças na operacionalização do conceito ainda não foram incorporadas nas ações 

governamentais. Nos últimos anos houve, incontestavelmente, um grande aporte de recursos 

em políticas e programas para geração de emprego e renda, especialmente na região semiárida 

brasileira (SILVA, 2008).  

Apesar de inúmeras políticas públicas voltadas para a superação da extrema 

pobreza, como o Plano Brasil sem Miséria, programas Bolsa Família e Brasil Carinhoso, 

crescimento dos investimentos, aumento da oferta de postos de trabalho e ampliação do 

acesso ao crédito, o Brasil ainda enfrenta problemas muito sérios (BACELAR, 2012): 1) 

acesso à educação básica de qualidade; 2) fragilidade da infraestrutura econômica; 3) 

desigualdades na estrutura fundiária; 4) sistema tributário pesado (composição da carga 

tributária); 5) sistema de inovação deficitário, e 6) consciência ambiental insuficiente. 

O primeiro problema citado sinaliza a necessidade de um direcionamento mais 

efetivo de estratégias voltadas para melhorar a qualidade da educação como forma de redução 

da pobreza no semiárido brasileiro (SAB). De fato, experiências internacionais no âmbito 

educacional reforçam a relação entre problemas sociais e educação: pesquisa de Upadhyay 

(2000) mostrou que a redução dos gastos com ensino primário, saúde, benefícios sociais na 

Índia levaram a uma maior desigualdade. Resultado similar foi encontrado por D’Apice e 

Fadda (2003) e Palazuelos (2004) na Itália e nos Estados Unidos, respectivamente. 

No Brasil existem muitas conjecturas sobre a causalidade entre educação e 

pobreza, mas poucos estudos empíricos (YANNOULAS; ASSIS; FERREIRA, 2012), 

especialmente no SAB. Estudos anteriores trataram, direta e indiretamente, a pobreza em 

áreas semiáridas brasileiras (FURTADO, 1980; MEDEIROS FILHO; SOUZA, 1988; 

BARBOSA; SANTOS, 1998; DUARTE, 2002; SILVA, 2008; AMARAL, 2014), mas pouca 

ênfase foi dada à problemática educacional na região. Por outro lado, os poucos estudos que 

abordaram a relação entre pobreza e educação o fizeram de forma subjetiva, com frágil 
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argumentação quantitativa, ou trataram o tema de forma transversal (MELLO, 2004; RESAB, 

2006; ELIAS; PEQUENO, 2011; BUAINAIN; GARCIA, 2013; CACCIAMALI; BARBOSA, 

2014). Além disso, em ambos os casos, as análises voltaram-se a subespaços dos nove estados 

que compõem o semiárido brasileiro, não havendo pesquisas, em escala municipal, 

abrangendo os 1.133 municípios aí inseridos.  

Diante de tais limitações, o presente estudo busca diferenciar-se dos demais ao 

tratar diretamente das relações qualitativas e quantitativas existentes entre os indicadores de 

educação do Semiárido Brasileiro (SAB) e a pobreza local, em âmbito municipal. A hipótese 

assumida é de que a superação da pobreza no SAB requer investimentos em educação e 

qualificação profissional, tendo em vista a capacidade estruturadora da educação, sendo de 

fundamental importância na criação e ampliação de oportunidades de inserção no mercado de 

trabalho e na sociedade. Igualmente, o acúmulo de conhecimentos e habilidades ao longo da 

vida possibilitará maior produtividade às pessoas, consequentemente, melhores salários e 

oportunidades de escolha entre seus seres e fazeres mais valorados. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Estudar o papel da educação como fator de superação da pobreza no semiárido 

brasileiro. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1) Construir um Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para os municípios do 

semiárido brasileiro; 

 

2) Efetuar uma hierarquização dos municípios do semiárido do Brasil, classificando-

os em grupos homogêneos de níveis de pobreza, de acordo com seu Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM); 

 

3) Realizar uma análise descritiva da situação educacional de cada uma das classes 

ou grupos de municípios definidos segundo seus níveis de pobreza 

multidimensional; 

 

4) Analisar a natureza da relação entre pobreza e educação formal; 

 

5) Avaliar o impacto dos indicadores educacionais sobre a pobreza por meio da 

técnica de regressão quantílica. 
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3 A POBREZA E SUAS DIMENSÕES 

 

De acordo com Rezende (2013), muitos pesquisadores desenvolveram sínteses do 

debate acadêmico relacionadas à conceituação e mensuração da pobreza, entre eles estão 

Codes (2005; 2008); Chambers (1983; 2006); Feres e Mancero (2001); Laderchi, Saith e 

Stewart (2003); López Pardo (2007); Rocha (2003);Townsend (2006). Observa-se que as 

conceituações de pobreza analisadas não são sempre as mesmas, mas algumas abordagens 

como a monetária (renda/consumo), necessidades básicas e a de capacidades são encontradas 

na maioria dos estudos. Para Codes (2005), a multiplicidade de abordagens (conceituações, 

clusters de sentidos, perspectivas) é ampla, mostrando que existem muitas formas de medir a 

pobreza, ―abre-se espaço para que haja amplo escopo para métodos divergentes em cada 

abordagem, o que ocorre de maneira ainda mais acentuada entre distintas formulações‖. 

O debate em torno de conceituações e mensurações de pobreza é um verdadeiro 

cipoal. Mesmo o fenômeno da pobreza sendo estudado desde o século XIX, não há um 

consenso sobre como definir e medi-la. Diversos atores sociais como órgãos governamentais, 

agências internacionais, dentre outros disputam legitimidade para definir como a pobreza 

deve ser compreendida e mensurada (REZENDE, 2013). 

 

3.1 A evolução do conceito de pobreza 

 

As abordagens do fenômeno da pobreza e suas concepções sofreram 

transformações ao longo do século XX. Asselin (2009) reporta que em 1901, no estudo 

Poverty: A Study of Town Life, seu autor, o economista britânico Rowntree (1902) utilizando 

diferentes métodos foi o primeiro a analisar e medir o conceito de três categorias de 

necessidades essenciais: alimentação, aluguel e itens básicos (calçados, roupas e 

combustível). Em relação à alimentação, examinou padrões estabelecidos para homens e 

mulheres, adultos e crianças, determinados por nutricionistas, enquanto que para os itens 

básicos realizou uma abordagem qualitativa, perguntando às pessoas suas opiniões sobre o 

que consideravam itens básicos, e para aluguel residencial, ele considerou o que os inquilinos 

estavam pagando no momento da pesquisa. 

Embora na década de 1960 o foco principal da pobreza fosse embasado no nível 

de renda, refletido em indicadores macroeconômicos, como o Produto Nacional Bruto per 

capita, a pobreza ganhou conotação de necessidades básicas e novas exigências de consumo 

fundamental de uma família foram adicionadas ao conceito, como serviços de água potável, 
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saneamento básico, saúde, educação e cultura. Essa concepção passou então a ser adotada 

pelos órgãos internacionais, principalmente pelos que participavam da Organização das 

Nações Unidas (ONU), representando uma ampliação do conceito de sobrevivência física 

pura e simples (CORRÊA, 2011). 

Na década de 1970, a questão da pobreza tornou-se proeminente, por meio do 

discurso de Robert MacNamara no encontro do World Bank Board of Governors em Nairobi 

(1973), a publicação de ―Redistribuição com Crescimento‖ (Redistribution with Growth, de 

Hollis Chenery publicado em 1974), a ênfase na privação relativa, inspirada nos estudos de 

Runciman (1966) e Townsend (1971), em que a pobreza não significava apenas não ter o 

nível mínimo de nutrição ou subsistência, mas também não atingir o padrão prevalecente 

numa dada sociedade, e por fim, a ampliação do conceito de pobreza/renda para um conjunto 

de necessidades básicas, incluindo as sociais. Nesse período, a organização International 

Labour Organization (ILO), uma agência da ONU especializada na busca e promoção de 

justiça social, desenvolveu um trabalho pioneiro onde a definição de pobreza incluía não 

apenas a falta de renda, mas também a falta de acesso à saúde, educação e outros serviços 

(CORRÊA, 2011; MAXWELL, 1999). 

No fim da década de 1970 e início dos anos 1980, as críticas ao enfoque 

unidimensional monetário da pobreza se intensificaram com os trabalhos do economista 

indiano Amartya Sen. Esses trabalhos resultaram em uma nova abordagem sobre o 

desenvolvimento, fundamentada nos princípios da liberdade e da igualdade, conhecida como 

Abordagem das Capacitações (CRESPO; GUROVITZ, 2002). 

Segundo Maxwell (1999), novas contribuições à complexidade do conceito de 

pobreza aconteceram na década de oitenta por meio das inovações: (1) incorporação de 

aspectos não monetários no estudo de Robert Chambers (CHAMBERS, 1983) como a questão 

da inclusão; (2) renovado interesse no aspecto da vulnerabilidade e suas consequências 

associadas ao impacto dos acidentes, especialmente as secas; (3) ampliação do conceito de 

pobreza para compreender a subsistência sustentável adotada pelo Brundtland Commission on 

Sustainability and the Environment;(4) trabalho de Amartya Sen, o qual defende que a renda 

tem valor quando é capaz de aumentar a ―capacidade‖ dos indivíduos, possibilitando o 

cumprimento de sua função na sociedade. Isso inclui não apenas a garantia dos direitos sociais 

básicos, como saúde e educação, como também segurança, liberdade, habitação e cultura 

(SEN, 2000). 

Para Crespo e Gurovitz (2002), a partir de 1980 a pobreza passou a ser entendida 

como privação relativa, dando ao conceito um enfoque mais abrangente, rigoroso, científico e 
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tecendo comparações entre estudos internacionais, enfatizando o aspecto social. Contrapondo-

se a esse movimento, surgiu a tese valorizada pelas instituições multilaterais de crédito norte-

americanas ―Consenso de Washington‖, sustentando que com o bom funcionamento dos 

mercados, as economias se tornariam prósperas, e a riqueza gerada acabaria por beneficiar os 

pobres. Amartya Sen (prêmio Nobel de Economia em 1999) foi um dos formuladores do mote 

privação relativa cujo conceito introduz variáveis mais amplas, onde ser pobre não implica 

somente em privação material, mas as privações sofridas pelo indivíduo irão determinar a 

posição do mesmo nas outras esferas. Esse pensamento é abrangente e apresenta dificuldade 

de uso, pois há necessidade de definir a extensão e a severidade da não participação dos 

indivíduos que sofrem carência de recursos. 

Na década de 1990, o conceito de pobreza continua a se ampliar e surge a ideia de 

bem-estar como metáfora da ausência de pobreza e da ênfase de como as pessoas percebiam 

sua própria situação. Assim, inspirada no trabalho de Sen, a ONU investiu na ideia de 

desenvolvimento humano, conceito que envolve oportunidade de escolha, liberdade, 

dignidade, autoestima e respeito ao próximo. A exclusão social também ganha espaço neste 

cenário. Evidencia-se a importância de se ter acesso a sistemas democráticos e legais, direitos 

assegurados, mercados e previdência social (MAXWELL, 1999). 

 

3.2 Multidimensionalidade da pobreza 

 

A pobreza pode ser definida como um estado de privação do homem a elementos 

básicos à sua sobrevivência, como alimentação adequada, habitação, vestuário, acesso à 

educação, à saúde, à participação nas decisões políticas, dentre outros, ou seja, a situação na 

qual as pessoas não têm renda ou patrimônio que lhes garantam acesso a bens e serviços 

essenciais em níveis adequados, de acordo com os padrões vigentes numa sociedade (IPECE, 

2004). 

A pobreza é, portanto, um fenômeno complexo que envolve diversas dimensões 

do desenvolvimento. O nível de bem-estar social engloba um conjunto de fatores como 

educação, saúde, condições de moradia, felicidade, nutrição, trabalho, cultura, meio ambiente, 

além da renda, o que sugere a necessidade de se estudar o problema numa perspectiva 

multidimensional (CODES, 2008). Sendo assim, a análise da pobreza restrita unicamente à 

perspectiva da renda poderá resultar em uma subestimação da realidade, uma vez que não 

considera as dificuldades e precariedade do acesso à educação de qualidade, ao atendimento 

médico adequado, aos serviços públicos burocráticos e jurídicos, à informação, cultura e 
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entretenimento, segurança alimentar, serviços básicos de infraestrutura, participação política, 

dentre outros (LACERDA, 2011). 

Sob essa mesma perspectiva, Carapiço (2012) comenta que os indicadores de 

pobreza monetária conduzem a uma abordagem incompleta da pobreza, negligenciando seus 

aspectos multidimensionais. A autora destaca também a importância de se avaliar a dimensão 

material e relacional da pobreza, haja vista que a exclusão social está diretamente relacionada 

com a dificuldade de integração do indivíduo na sociedade, esta por sua vez é afetada pelos 

baixos níveis de escolaridade, desqualificação profissional e desemprego, mostrando-se ainda 

mais elevado o risco de pobreza das pessoas que compõem os grupos vulneráveis como as 

crianças, idosos, mulheres, portadores de necessidades especiais, dentre outros. 

 
É importante destacar que a definição do conceito de pobreza não é tão objetiva, 

como advogam alguns economistas, tão pouco neutra ou natural. Antes mesmo de 

aprofundar em qualquer abordagem de pobreza, é fundamental compreender que a 

pobreza é um conceito em disputa, diversos atores sociais demandam a possibilidade 

de defini-lo (REZENDE, 2013, p. 3). 

 

O conceito de pobreza deve ser compreendido num contexto social, histórico e 

cultural. Neste sentido, não existe uma única definição de pobreza, é um termo com 

significado dinâmico que evoluiu ao longo do tempo, aumentando sua complexidade na 

medida em que novos parâmetros foram incorporados à sua definição (CORRÊA, 2011). Para 

Maxwell (1999, p. 2), nível baixo de renda ou consumo, subdesenvolvimento humano, 

exclusão social, vulnerabilidade, falta de recursos, necessidades básicas não atingidas e 

privação são algumas terminologias utilizadas para definir a pobreza. 

 
A conceituação de pobreza é algo extremamente complexo. Pode ser feita levando 

em conta algum ―juízo de valor‖, em termos relativos ou absolutos. Pode ser 

estudada apenas do ponto de vista econômico ou incorporando aspectos não 

econômicos à análise, sendo contextualizada de forma dependente ou não da 

estrutura sócio-política da sociedade (CRESPO; GUROVITZ, 2002, p. 3). 

 

Asselin (2009) reporta que a pobreza é uma forma de exclusão social proveniente 

da desigual distribuição dos bens essenciais para uma vida digna. Esses bens equivalem à 

capacidade de indivíduos, famílias e comunidades de suprir necessidades básicas nas 

dimensões de renda, educação, saúde, alimentação/nutrição, acesso à água 

potável/saneamento, trabalho/emprego, habitação e ambiente onde vivem, acesso a ativos 

(crédito), acesso a mercados, participação na comunidade/bem-estar social. Para Corrêa 

(2011), esta visão contemporânea multidimensional da pobreza reflete a complexidade da 

sociedade atual. 
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A privação das capacidades humanas limita as escolhas, restringe a liberdade e a 

dignidade das pessoas. Tais restrições podem ser traduzidas pela indisponibilidade de renda 

suficiente para obter bens e serviços básicos, não ter capacidade física para exercer 

determinadas atividades, privação do acesso à educação, à saúde, à moradia, aos direitos civis 

e políticos. Portanto, considerando o conceito de pobreza de Sen (2000), sob a ótica da 

privação das capacidades, a pobreza envolve múltiplas dimensões, além da simples carência 

de renda monetária (SOUZA, 2004). 

Sen (2000) defende a necessidade de se considerar outras variáveis, além da renda 

monetária, para medir a pobreza, tais como: acesso à educação, à saúde, à habitação, ao 

saneamento e à liberdade de escolha entre os tipos de vida que a pessoa valoriza e a pobreza 

como privação das capacitações e da liberdade dos indivíduos. A ausência de liberdades 

substantivas relaciona-se diretamente com a pobreza econômica, que suprime das pessoas a 

liberdade de saciar a fome, de obter uma nutrição satisfatória ou remédios, a oportunidade de 

vestir-se e morar adequadamente, de ter acesso à água tratada, energia elétrica, saneamento 

básico, ou seja, a privação da liberdade de acesso a serviços públicos e assistência social 

(funcionamentos básicos). Portanto, Amartya Sen, em suas teorias, considera que o mais 

importante são as pessoas. A pessoa como um agente livre e sustentável, um motor 

fundamental do desenvolvimento, um agente de mudanças, com potencial para cuidar de si 

mesmo e influenciar o mundo. 

Carapiço (2012) considera importante que se avalie também a pobreza subjetiva, 

definida como a percepção que o próprio indivíduo tem sobre sua situação de pobreza.Uma 

vez que, na maioria das vezes é comum perceber-se que os pobres não têm consciência do seu 

estado de pobreza, alguns se acham ricos, outros classificam suas vidas como boas e vivem 

sem um objetivo ou propósito; sem a menor perspectiva para o futuro, vivem para trabalhar, 

isso quando têm um emprego ou ocupação, sendo por vezes mais pobres de espírito do que 

fisicamente ou materialmente. As consequências vão desde a carência afetiva, à solidão, à 

falta de porque, ao não saber por que se vive e nem onde se pretende chegar - a pobreza 

emocional (VOLLMANN, 2010). 

Para Sen (2000), o desenvolvimento pode ser visto como um processo de 

expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Nesse contexto, o Produto Nacional 

Bruto ou as rendas individuais são muito importantes como um meio de expansão das 

liberdades desfrutadas pelos membros de uma sociedade. No entanto, essas liberdades 

dependem também de outros determinantes: serviços de educação, saúde, direitos civis e de 

participação na vida social e política do meio onde está inserido. Isso implica a eliminação 
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dos principais fatores de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades 

econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância 

ou interferência excessiva de estados repressivos.  

Alkire, Comin e Qizilbash (2008) discutem o conceito central da abordagem das 

capacitações de Sen e afirmam que a referida abordagem se resume a capacitações e 

funcionamentos, sendo os funcionamentos, as várias coisas que uma pessoa valoriza ser e 

fazer, tais como: alimentar-se adequadamente; ter boa saúde; livrar-se de doenças evitáveis; 

ser feliz; ter respeito próprio e participar da vida da comunidade. Esses autores destacam que 

essa lista de funcionamentos básicos não é definitiva, uma vez que existem conjuntos de 

necessidades diferentes para grupos diferentes e em distintas sociedades. Por outro lado, uma 

capacitação de uma pessoa representa as várias combinações de funcionamentos (seres e 

fazeres) que o indivíduo pode conquistar. Neste contexto, as capacitações das pessoas 

refletem sua liberdade ou oportunidades reais. 

De acordo com Santos e Kerstenetzy (2010), a abordagem das capacitações, 

definida por Sen (2000), nos possibilita mensurar a pobreza de maneira mais ampla, pois 

diferentemente da abordagem utilitarista que se baseia nas preferências das pessoas, cujos 

anseios tendem a ser adaptados à sua situação financeira, isto é, as pessoas com menor poder 

aquisitivo acabam adaptando seus desejos e aspirações às suas possibilidades, ou seja, os mais 

pobres almejam ou se satisfazem com muito pouco, já os mais abastados só se contentam com 

muito.  

Em contrapartida, a abordagem da renda tem como espaço de avaliação 

unicamente a renda monetária, embora sendo um recurso importante, que possibilita a 

satisfação de boa parte das necessidades humanas, existem componentes do bem-estar de uma 

pessoa que não são adquiridos diretamente pela renda, como segurança, proteção social, saúde 

e educação. Além disso, se faz necessário considerar as variações físicas e sociais presentes 

entre os indivíduos que contribuem para que as pessoas diferentes convertam a mesma renda 

em distintos níveis de bem-estar (SANTOS; KERSTENETZY, 2010). 

O conceito de pobreza deve ser entendido em diferentes espaços informacionais, 

considerando que este fenômeno retrata, sobretudo, a insuficiência de capacitações e de 

oportunidades para realização dos funcionamentos básicos de uma pessoa. Caracteriza-se pela 

limitação da liberdade e das oportunidades de escolha dos indivíduos, que envolve outras 

variáveis, além da renda monetária, tais como: acesso à educação, à saúde, à habitação, ao 

saneamento e à liberdade de escolha entre os tipos de vida que a pessoa valoriza. Sen defende 

também a tese de que o objetivo principal da ação pública é a expansão das capacidades das 
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pessoas para realizar seus seres e fazeres mais valorados. O que mostra que a abordagem das 

capacitações pode ser um caminho a ser perseguido para erradicar a fome e a pobreza (SEN, 

2000). 

Segundo Santos e Kerstenetzky (2010), a pobreza visualizada como privação das 

capacitações básicas e da liberdade das pessoas, ou seja, privação do que Sen denominou de 

―objetos-valor‖ – valores intrínsecos que compõem o estado de bem-estar e que considerem a 

diversidade humana, bem como a variedade desses valores ou dimensões, traduzem a 

multidimensionalidade da pobreza. 

Analisando a multidimensionalidade e complexidade com as quais se revestem o 

fenômeno da pobreza,podemosinterpretá-la e defini-la como uma situação de privação, que 

restringe as oportunidades e limita as escolhas das pessoas, em consequência de uma 

diversidade de fatores (saúde, educação, moradia, segurança, emprego e renda, etc.) 

integrados e inter-relacionados que se somatizam formando um ciclo vicioso que pode 

permear as diversas gerações. 

 

3.3 Desigualdade de renda versus pobreza 

 

Crescimento com distribuição constitui-se um dos maiores desafios a serem 

enfrentados no Brasil com o fim de reduzir a pobreza, haja vista que o usufruto de benefícios 

do crescimento econômico não é igualmente compartilhado. A distribuição desses benefícios 

está relacionada a fatores econômicos, sociais e institucionais que variam no tempo e no 

espaço (SOUZA, 2004). 

A pobreza é um retrato da desigualdade social que se perpetua não só no Brasil, 

mas no mundo. Portanto, sua erradicação tem sido um desafio aos governos em todas as suas 

esferas; sendo de fundamental importância se estudar suas causas e os fatores que a 

determinam, haja vista que ainda existem 16,2 milhões de brasileiros em situação de pobreza 

extrema, com renda per capita mensal de até R$70,00, de acordo com o Censo 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). 

Segundo Rocha (2003), o Brasil integra o grupo de países no qual o valor atingido 

pela renda per capita mostra que o volume de recursos disponíveis seria suficiente para 

assegurar o essencial a todos, de modo que a persistência da pobreza absoluta no País se deve 

à má distribuição de renda e à forte desigualdade na distribuição de rendimento. De acordo 
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com o PNUD (2013), o Índice de Gini
1
 do Brasil em 2010 era de 0,60, enquanto a média do 

semiárido nesse mesmo ano era de 0,518. Ou seja, a desigualdade de renda no Brasil, medida 

por esse coeficiente, é mais acentuada do que os valores médios calculados para o SAB, 

embora exista uma variabilidade muito grande desses valores entre os municípios do 

semiárido. Dessa forma, optou-se também por analisar os dados com base na mediana para o 

conjunto de municípios, obtendo-se os seguintes resultados: 0,520; 0,560 e 0,520 para os anos 

de 1991, 2000 e 2010, respectivamente. No semiárido,o município com maior valor para o 

índice de Gini em 2010, isto é, que apresentou a pior distribuição da renda ou maior 

desigualdade em sua distribuição,foi Isaías Coelho-PI (Gini = 0,79) e o de menor Índice de 

Gini, ou menor nível de desigualdade de renda, foi Timbaúba dos Batistas-RN (Gini = 0,36). 

A Figura 1 apresenta a distribuição do Índice de Gini nos anos de 1991, 2000 e 2010 para o 

semiárido (valores médios) e Brasil (PNUD, 2013). 

 

Figura 1 – Distribuição do Índice de Gini no Brasil e Semiárido 

 

Fonte: Elaboração própria, utilizando dados do PNUD (2013). 

 

De acordo com Barros et al. (2011), apesar da crescente e contínua melhoria 

experimentada pelo Brasil, o nível de desigualdade do País ainda é muito elevado, 

considerando que os 40% mais pobres vivem com 10% da renda nacional, enquanto os 10% 

mais ricos vivem com mais de 40% dessa renda. Esses autores destacam que a fatia da renda 

apropriada pelo 1% mais rico é da mesma magnitude daquela apropriada pelos 45% mais 

pobres. O que significa que um brasileiro pertencente aos 10% mais pobres gastaria em um 

ano, o que um pertencente aos 10% mais ricos gastaria em três dias. Além disso, a 

                                                 
1
O Índice de Gini é a medida da desigualdade de distribuição de renda, ou outras distribuições, que varia de 0 a 
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insuficiência de renda dos mais pobres representa somente 3% da renda nacional ou menos de 

5% da renda dos 25% mais ricos. Portanto, para aliviar a extrema pobreza seria suficiente 

contar tão somente com 1% da renda dos 25% mais ricos. Isto é, se o governo tributasse as 

grandes fortunas em 5% ao mês, seria possível superar a pobreza e a extrema pobreza do País 

quanto à insuficiência de renda monetária. 

Dessa forma, a desigualdade de renda decorrente da concentração dos recursos e 

meios de produção em poder de uma minoria, constitui-se em uma das principais causas da 

pobreza no Nordeste e semiárido brasileiro, uma vez que a maior parcela da população é 

privada do acesso a terra, à água, à assistência técnica, ao crédito e serviços básicos de saúde,  

à educação e apoio à geração de renda e comercialização, configurando-se assim a indústria 

da seca, na qual se encena a figura das pessoas sofridas do SAB com a finalidade de atrair 

investimentos públicos que propiciem a melhoria da qualidade de vida nessa região. Tais 

investimentos destinam-se à construção de infraestrutura como açudes, poços artesianos, 

pontes, estradas, que na maioria das vezes beneficiam grandes latifúndios por serem 

construídas essas obras em propriedades de latifundiários (minoria oligopolista), em 

detrimento de uma política de longo prazo que promova a redução da pobreza rural do 

semiárido (VASCONCELOS, 2012). 

Uma análise da redução da desigualdade desde as décadas de 1960 a 1970 que foi 

marcada por um forte crescimento revelou que a educação constitui-se a principal variável 

que explicaria a concentração de renda decorrente de uma maior demanda de mão de obra 

qualificada. No período de 1980 a 1990, assinalado por diversos problemas macroeconômicos 

–crise externa no fim dos anos 1970, inflação alta e acelerada junto à lentidão do processo de 

educação no Brasil – foram considerados os determinantes da desigualdade de renda; o Plano 

Real na década de 1990 teve importante papel na redução da pobreza. A partir de 2001 a 

desigualdade de renda no Brasil, um dos principais fatores determinantes da pobreza, seguiu 

uma trajetória de queda forte e contínua, sendo que em 2005 alcançou-se o mais baixo índice 

dos últimos 30 anos, que continua decrescendo em termos de rendas individuais e 

domiciliares (BARROS et al., 2011; MIRO; OLIVEIRA; SULIANO, 2011; ROCHA, 2001). 

De acordo com Barros et al. (2011), a velocidade da redução da pobreza depende 

da taxa de crescimento da renda dos mais pobres, que por sua vez está relacionada com o 

crescimento econômico do País e com o declínio do grau de desigualdade. Considerando os 

anos de 2001 e 2008, metade da redução da pobreza foi decorrente do crescimento econômico 

e a outra metade em consequência da queda da desigualdade de renda. Tais contribuições 

dependem da forma como se mede a pobreza. Quanto maior o peso atribuído à renda dos mais 
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pobres, maior será a contribuição da desigualdade na redução da pobreza, por conseguinte, a 

desigualdade explica 49% do declínio da pobreza e 59% da queda na severidade da extrema 

pobreza (Tabela 1). Os resultados evidenciam que a redução da desigualdade é fundamental 

para a superação da pobreza, além de apresentar importância relativamente maior para elevar 

a renda dos mais carentes entre os pobres. 

Bacelar (2012) destaca as políticas de transferência de renda, a exemplo do 

Programa Bolsa Família do Governo Federal, como um passo importante na redução das 

desigualdades e na inserção socioprodutiva, que associado a outras políticas públicas como a 

valorização e manutenção do salário mínimo e da aposentadoria rural num patamar mais 

inclusivo, a ampliação do acesso ao crédito, que resultou na dinamização significativa do 

consumo, crescimento do investimento, e consequentemente a geração de mais postos de 

trabalho foram responsáveis pela redução dos índices de pobreza e de forma mais retraída da 

desigualdade social, cujas raízes são bem mais profundas. 

A Tabela 1 mostra que entre os fatores determinantes imediatos da queda da 

pobreza e desigualdade, o crescimento da renda dos trabalhadores ocupados foi o mais 

importante, o qual contribuiu com 43% do crescimento da renda dos 10% mais pobres desde 

2001 e 57% em 2008. Transformações demográficas como o crescimento da proporção de 

adultos entre as famílias pobres, que foi o dobro do ocorrido nas famílias mais ricas, 

influencia a queda da desigualdade entre ricos e pobres. A renda não derivada do trabalho 

também cresceu mais entre os mais pobres, tendo dobrado entre 2001 e 2008, entre os 10% 

mais pobres, enquanto entre os mais ricos ela aumentou em apenas 10%, sendo esse fator 

responsável pela metade da queda na desigualdade. Já o acesso ao trabalho sofreu maior 

expansão entre os mais ricos nesse mesmo período, não tendo contribuído para a redução na 

desigualdade. O avanço na remuneração do trabalho entre os ocupados também foi mais 

intenso entre os mais pobres, fator que explica quase 40% da redução da taxa de desigualdade 

no referido período. 
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Tabela 1 –Estimativa da contribuição da queda na desigualdade de renda per capita para a redução da pobreza e da extrema pobreza¹ 

Indicadores 

Pobreza (%) Extrema Pobreza (%) 

Pobres 
Hiato de 

pobreza 

Severidade 

da pobreza 

Extremamente 

pobres 

Hiato de 

extrema 

pobreza 

Severidade da  

extrema 

pobreza 

Distribuição de 2001 38,7 18,0 11,1 17,4 7,4 4,7 

Distribuição de 2008 caso a desigualdade 

fosse a mesma de 2001 
31,8 14,3 8,7 13,2 5,7 3,7 

Distribuição de 2008 25,3 10,4 6,0 8,8 3,7 2,4 

Redução na pobreza (em pontos percentuais) 

Total 13,4 7,6 5,1 8,7 3,7 2,3 

Devido ao crescimento 6,9 3,7 2,4 4,2 1,7 0,9 

Devida à redução na desigualdade 6,5 3,9 2,7 4,5 2,0 1,3 

Contribuição para a redução da pobreza 

Contribuição do crescimento 51,4 49,1 47,2 48,6 46,0 41,4 

Contribuição da redução da desigualdade 48,6 50,9 52,8 51,4 54,0 58,6 

Relação entre as contribuições 0,94 1,04 1,12 1,06 1,17 1,42 

Importância na redução da desigualdade 

Crescimento observado na renda per capta 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 

Crescimento necessário para garantir a mesma 

queda na pobreza caso a desigualdade fosse a 

mesma de 2001 

44,1 50,1 55,6 54,6 64,6 86,6 

Crescimento equivalente à redução na 

desigualdade (em pontos percentuais) 
22,5 28,5 34,0 33,0 43,0 65,0 

Fontes: Brasil (2001 e 2008); com base na PNAD (IBGE, 2008). 

Nota: 
1
 Estão sendo utilizadas as  linhas de pobreza regionalizadas considerando a média nacional para a pobreza de R$187,50 e para a extrema pobreza de R$93,75. 
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3.4 Educação e pobreza 

 

O atendimento com educação no Brasil é realizado pelo poder público em todas as 

suas instâncias federativas: a União, os estados e os municípios. As instituições privadas 

integram os respectivos sistemas de ensino, que ofertam educação nos diversos níveis e 

modalidades. Entretanto, o sistema educacional brasileiro ainda é muito precário, haja vista a 

existência de níveis significativos de analfabetismo (INEP, 2001; 2003; 2008); ainda há 

crianças na faixa etária de 7 a 14 anos fora da escola; o atendimento da educação infantil é 

baixíssimo e o do ensino médio não contempla nem a metade dos jovens em idade própria, 

além de não existirem estatísticas suficientes que apontem quantos alunos precisam ser 

atendidos na educação especial. Adicionalmente a tudo isso, ainda se verifica a ocorrência de 

altos índices de reprovação e evasão, e o fato de o ensino superior ser atendido principalmente 

pela rede privada. Os professores, bem como os demais profissionais da educação, auferem 

salários baixos, as condições materiais e físicas das escolas deixam muito a desejar 

(TAVARES, 2003). 

A pobreza e a desigualdade têm raízes profundas com efeitos em cascata 

formando um círculo vicioso onde o déficit educacional em termos quantitativos e qualitativos 

repercute significativamente no acesso ao mercado de trabalho, consciência crítica, 

oportunidades e condições de vida das pessoas, gerando disparidades de renda. Considerando 

o Brasil como um todo, os municípios ou regiões com mais elevadas taxas de analfabetismo 

são também os que se encontram em situação de pobreza mais acentuada, haja vista que para 

o contingente com rendimento domiciliar inferior a meio salário mínimo, a taxa de 

analfabetismo é de 17,5%, enquanto que nos domicílios cujo rendimento é superior a dois 

salários mínimos essa taxa é de apenas 2,0% (Tabela 2). Destacando-se que na região 

Nordeste essa situação é ainda mais crítica, pois a taxa de analfabetismo das famíliascom 

renda de até ½ salário mínimo é mais de cinco vezes maior do que aquela das famílias com 

renda mensal familiar per capita de mais de dois salários mínimos (IBGE, 2008). 

Conforme Bueno e Figueiredo (2012), a partir da percepção de que o 

desenvolvimento econômico e social não poderia ser tratado desvinculado de investimentos 

nas necessidades básicas humanas, o Banco Mundial adotou a estratégia político-ideológica 

de aliar esses dois elos, elegendo a educação e a saúde como instrumentos fundamentais para 

o alívio da pobreza e para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico, redefinindo suas 

formas de financiamento e orientando o desenvolvimento de projetos integrados, complexos e 

focados na erradicação da pobreza. 
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Tabela 2 – Taxa de analfabetismo de 15 anos ou mais por classes de rendimento mensal 

familiar per capita, segundo as grandes regiões 

Unidade 

Geográfica 

Taxa de analfabetismo por classes de rendimento mensal familiar 

per capita (salários mínimos) (%) 

Total¹ Até ½ Mais de 1/2 a 1 Mais de 1 a 2 Mais 2 

Brasil 10,0 17,5 12,3 9,6 2,0 

Norte 10,8 14,1 11,4 10,8 2,7 

Nordeste 19,4 23,2 20,2 19,4 4,3 

Sudeste 5,8 10,1 7,9 7,0 1,6 

Sul 5,5 9,0 7,7 6,5 1,6 

Centro-Oeste 8,2 12,3 10,6 9,7 2,0 
Fonte: IBGE, 2008. 

Nota: Pessoas residentes em domicílios particulares exclusive pensionistas, empregados domésticos e parentes 

de empregados domésticos. 

(1) Inclusive sem rendimento e sem declaração.  

 

 

Seguindo essa linha de pensamento, Schwartzman (2005; 2011) ressalta a 

relevância da educação dentre as políticas sociais, não apenas no que concerne às teorias do 

capital humano, que atribuem à educação um papel fundamental para o desenvolvimento 

econômico, como também pela constatação mais recente, e muito bem documentada para o 

Brasil, de que as desigualdades educacionais são o principal correlato das desigualdades de 

renda, oportunidades e condições de vida.  

Para esse autor, o analfabetismo extremo está localizado nas populações mais 

velhas e residentes nas regiões mais pobres do País, e os problemas fundamentais da educação 

básica no Brasil não são a ausência de escolas, ou que as crianças não vão à escola por falta 

de dinheiro, mas as elevadas taxas de reprovação e repetência e a má qualidade da educação, 

que afetam, sobretudo, as populações de mais baixa renda. 

Na contramão do processo de universalização da educação básica prevista nos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), o Censo Escolar de 2000 registrou que 

de um total de estabelecimentos escolares, em funcionamento no País, 54,3% localizavam-se 

na região do semiárido brasileiro. Entretanto, no ano de 2007, esse percentual caiu para 50,9% 

desse total. A disponibilidade de escolas no SAB por etapa de ensino e localização (urbano e 

rural) no ano de 2007 pode ser visualizada na Tabela 3, destacando-se que as etapas de ensino 

fundamental e infantil são ofertadas pela maioria dos estabelecimentos rurais em 

funcionamento no semiárido, exceto Minas Gerais. Enquanto as escolas de ensino médio e 

educação especial estavam, em sua maioria, localizadas na zona urbana. Esses dados 
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sinalizam que há carência de escolas de ensino médio na zona rural. Pode-se observar também 

que nos municípios da região não semiárida do Ceará, nenhuma escola rural ofertava essa 

etapa de ensino e para os municípios do semiárido, apenas 12 escolas, em funcionamento, 

ofertavam ensino médio, o que representa 0,2% do total (RIBEIRO; RODRIGUES; SILVA, 

2010).  

 

Tabela 3 – Proporção das escolas em funcionamento por zona –2007 

Semiárido 

 Infantil Fundamental Médio EJA Especial Total 

UF Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

CE 62,5 79,9 70,7 85,6 15,0 0,2 36,4 36,4 3,4 0,1 23,2 76,8 

AL 50,5 62,8 81,9 95,0 22,6 0,8 50,5 39,3 3,1 0,0 27,2 72,8 

BA 53,1 70,0 77,3 95,4 18,0 1,2 30,2 17,1 2,6 0,1 35,1 64,9 

MG 45,0 15,5 59,9 90,5 22,9 2,2 27,5 8,4 3,4 0,0 33,2 66,8 

PB 66,8 80,9 79,1 95,5 20,2 0,4 36,4 23,3 1,7 0,1 33,8 66,2 

PE 63,3 69,3 84,3 97,2 26,8 1,1 38,7 23,9 8,1 0,5 26,8 73,2 

PI 41,4 56,5 70,7 94,5 23,7 1,0 33,1 19,0 2,4 0,1 25,2 74,8 

RN 51,0 56,5 69,8 85,4 18,5 0,8 32,9 26,7 1,4 0,0 43,4 56,6 

SE 55,8 72,8 82,3 95,2 23,9 1,1 37,2 21,2 1,8 0,0 26,7 73,3 

Total 56,5 67,9 75,0 93,1 19,7 0,9 34,2 26,6 3,3 0,1 30,5 69,5 

Não-Semiárido 

 Infantil Fundamental Médio EJA Especial Total 

UF Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

CE 70,1 73,1 74,4 82,5 18,6 0,0 27,7 33,8 3,0 0,4 47,6 52,4 

AL 52,2 59,1 77,4 92,8 21,0 0,4 36,4 40,1 3,0 0,0 48,6 51,4 

BA 54,1 68,7 76,2 95,1 15,9 1,2 33,2 19,8 2,6 0,1 67,8 32,2 

MG 51,9 29,2 62,6 94,2 23,9 1,4 17,8 4,7 4,2 0,1 71,1 28,3 

PB 64,3 88,6 79,2 95,7 16,7 0,6 38,7 32,3 2,8 0,2 55,7 44,3 

PE 67,1 61,2 79,3 97,2 22,0 5,1 34,2 32,4 8,4 1,5 67,6 32,4 

PI 47,3 58,5 68,7 93,1 22,5 1,5 30,2 20,2 3,8 0,0 39,8 60,2 

RN 57,7 70,3 69,4 84,5 20,4 2,4 25,4 32,4 1,6 0,0 73,6 26,4 

SE 54,8 78,5 73,5 91,6 18,9 1,4 31,9 36,0 5,9 0,7 51,0 49,0 

Total 55,9 57,1 69,8 93,5 21,2 1,5 26,0 24,3 4,2 0,3 60,7 39,3 

Fonte:Elaborado por Ribeiro; Rodrigues; Silva, (2010) compilando dados dos Censos da Educação (IBGE, 2010 

; 2008) INEP (2008) - Censo da Educação Básica/INEP. 
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De acordo com Bacelar (2012), ainda se enfrenta no Brasil, seis problemas muito 

sérios: educação, principalmente a básica, haja vista que a mesma está na base da criação de 

oportunidades de inserção na sociedade. Nos Estados Unidos a educação básica é a mesma 

para todos e a partir dela as pessoas definem suas escolhas e dão continuidade aos estudos. Os 

demais problemas são: Infraestrutura econômica; Estrutura fundiária; Sistema tributário 

(composição da carga tributária); Sistema de inovação muito frágil e Consciência ambiental 

insuficiente. 

Segundo dados do IBGE (2010; 2011), a taxa de analfabetismo da população de 

15 anos ou mais de idade caiu de 13,63% em 2000 para 9,6% em 2010. Em 2000, o Brasil 

tinha 16.294.889 analfabetos nessa faixa etária, porém os dados do Censo 2010 apontam 

13.933.173 pessoas que não sabiam ler ou escrever, sendo que 39,2% desse contingente são 

compostos por idosos. Contudo, a maior proporção de analfabetos concentra-se nos 

municípios com até 50 mil habitantes da região Nordeste, em torno de 28% da população de 

15 anos ou mais. Nesses municípios, a proporção de idosos analfabetos girava em torno de 

60%. 

Buainain e Garcia (2013) destacam que a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 

anos ou mais de idade no Brasil é de 9,02% (área urbana 6,84% e rural 21,25%), enquanto na 

região Nordeste esse percentual é de 17,65% (área urbana 13,34% e rural 29,78%) com base 

nos dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010. 

Segundo o Banco Mundial (BM, 2001), há uma estreita relação entre educação e 

pobreza no Brasil, destacando que:  

 
A pobreza está estreitamente associada a baixos níveis de escolaridade: 73% dos 

domicílios pobres têm como chefe de família indivíduos com no máximo quatro 

anos de escolaridade. É a desigualdade educacional, mais do que a segmentação ou a 

discriminação no mercado de trabalho, que explica a maior parcela da desigualdade 

de renda no Brasil (BM, 2001, p. 8). 

 

De acordo com Costa (2013a; 2013 b), grande parte das medidas de superação da 

pobreza não atacam suas causas fundamentais, são as chamadas intervenções de proximidade 

que atingem famílias e comunidades ou as transferências sociais que não são meios de vida 

normais de sobrevivência, portanto podem até reduzir a privação, mas não a pobreza. A 

superação da pobreza requer mudanças em quatro sistemas sociais básicos: educação e 

formação profissional; emprego e sistemas de salário; segurança social e padrão de 

desigualdade na sociedade, que engloba os três primeiros.  

Conforme Morin (2013), a missão de uma política da humanidade não consiste 

em igualar tudo, até porque é muito salutar que existam as diversidades, mas visualizar as vias 
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reformadoras que possibilitariam a redução progressiva das piores desigualdades. Sendo uma 

dessas vias a capacidade de criar o laço social, ou seja, considerar as especificidades das 

culturas locais. O que se resumiria em uma nova solidariedade pública, caracterizada por um 

―estado de investimento social‖, que viabilizaria formações profissionais e serviços (proteção 

à criança, doentes e idosos solitários), que em cooperação com os serviços públicos federais, 

estaduais e municipais, subvencionariam as casas de liberdade e manteriam um serviço cívico 

de solidariedade. Adotando assim, medidas de financiamento às entidades de ajuda aos 

desfavorecidos e providenciando todas as medidas para desenvolver a escolarização dessa 

população, a exemplo do Programa Bolsa Família brasileiro. 

Analisando diversos trabalhos que discutem a relação entre a situação de pobreza 

e a educação formal, Yannoulas, Assis e Ferreira (2012) afirmam que esta relação é muito 

complexa e não se expressa de forma linear. Desse modo, a educação formal é vista como 

parte de uma complexa trama que na tessitura da relação estado-sociedade reúne elementos 

não somente cognitivos ou pedagógicos, mas também, econômicos, culturais e políticos, 

configurando-se como uma organização sistêmica que depende de uma diretriz educacional 

centralizada nas legislações, currículos e de estruturas de monitoramento e fiscalização 

nacionais. Entretanto, a educação formal não é uniforme, nem homogênea, mesmo que seja 

pautada nas regulamentações advindas das políticas educacionais.  

De acordo com o relatório do Banco Mundial (BM, 2001), investimentos em 

melhorias na educação poderiam proporcionar significativos avanços na redução da pobreza, 

principalmente se houver focalização dos recursos para incentivos sociais como a educação e 

a saúde básicas, sendo tais medidas suficientes para aliviar a pobreza, uma vez que 

possibilitaria o fortalecimento do capital humano dos pobres, objetivando o aumento da 

produtividade dessas pessoas e suas inclusões no sistema econômico e no mercado de 

consumo, além de influenciar sua conduta política. Favorecendo assim que a classe 

socialmente vulnerável aproveite melhor as oportunidades econômicas. 

Segundo Yannoulas, Assis e Ferreira (2012), para que os direitos constitucionais 

sejam assegurados a todas as crianças, em todos os espaços e em todo o tempo, se faz 

necessário que as escolas cumpram acima de tudo o seu papel pedagógico e para isso precisa-

se de equipes multidisciplinares em todas as escolas. A escola pública precisa ser entendida 

em sua complexa trama atual, que envolve questões econômicas, culturais, políticas e 

educacionais. Esse reconhecimento das múltiplas funções e expectativas colocadas na escola 

pública deveria alentar um trabalho interdisciplinar (educação e o serviço social seriam as 

principais áreas envolvidas) e um olhar dos diversos saberes situados (professores, gestores, 
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estudantes, pais, funcionários, entre outros) para que se recupere o sentido do direito à 

educação como direito social, para além da denúncia indignada da lamentável situação. A 

educação formal não pode o todo, não é condição suficiente para a mudança radical da 

sociedade, mas é condição necessária para o exercício da cidadania. 

De acordo com o Censo Escolar para a Educação Básica 2012, nos 192.676 

estabelecimentos de educação básica do País, estão matriculados 50.545.050 alunos, sendo 

42.222.831 (83,5%) em escolas públicas e 8.322.219 (16,5%) na rede privada. As redes 

municipais são responsáveis por quase metade das matrículas (45,9%), o equivalente a 

23.224.479 alunos, seguida pela estadual, que atende 37% do total, 18.721.916 estudantes. A 

rede federal, com 276.436 matrículas, participa com 0,5% do total. Houve queda de 1,9% nas 

matrículas da rede pública em relação a 2011. Em contrapartida, a rede privada cresceu 5,1%, 

mantendo a tendência dos anos anteriores. Cabe destacar o crescimento de mais de 7,5% na 

rede federal, o maior se comparado às demais redes, conforme pode ser visualizado na Figura 

2 e Tabela 4 (INEP, 2013). 

 

Figura 2 – Educação básica – distribuição percentual da matrícula por etapa de ensino e 

dependência administrativa 

 
Fonte: INEP (2013). 

 

Entretanto, considerando a importância não só quantitativa desse atendimento à 

população com a educação básica, mas principalmente com a qualidade do ensino, ressalta-se 

a necessidade de construção de uma prática pedagógica voltada, especificamente, para uma 

intervenção válida nos processos de relação social, política, econômica e cultural com a 

natureza do semiárido. A educação contextualizada consiste na capacidade de se planejar e 

executar propostas de ensino focadas no conhecimento profundo da região, permitindo às  
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Tabela 4 – Número de matrículas na educação básica por modalidade e etapa de ensino, segundo a dependência administrativa 

Dependência Administrativa Total Federal Estadual Municipal Privada 

Total Geral 50.545.050 276.436 18.721.916 23.224.479 8.322.219 

ENSINO 

REGULAR 

Ensino 

Infantil 

Creche 2.540.791 1.245 6.433 1.603.376 929.737 

Pré-Escola 4.754.721 1.309 51.392 3.526.373 1.175.647 

Ensino 

Fundamental 
l
 

Total 29.702.498 24.704 9.083.704 16.323.158 4.270.932 

Anos Iniciais 16.016.030 7.164 2.610.030 10.916.770 2.482.066 

Anos Finais 13.686.468 17.540 6.473.674 5.406.388 1.788.866 

Ensino Médio 
2
 8.376.852 126.723 7.111.741 72.225 1.066.163 

Educação Profissional  

(Concomitante e subsequente) 1.063.655 105.828 330.174 20.317 607.336 

Educação de Jovens 

e Adultos 
3
 

Fundamental 2.561.013 1.299 916.198 1.600.720 42.796 

Médio 1.345.864 14.579 1.200.061 43.047 88.177 

Educação Especial 
4
 

Classes especiais e Escolas 

Exclusivas 
199.656 749 22.213 35.263 141.431 

Classes comuns 

(Alunos Incluídos) 
620.777 1.155 205.227 377.237 37.158 

 

Fontes: INEP (2013). 

Notas: 

(1) Não inclui matrículas em turmas de atendimento complementar e atendimento educacional especializado (AEE); 

(2) Ensino médio: inclui matrículas no ensino médio à educação profissional e no ensino médio normal/magistério; 

(3) Educação de jovens e adultos: inclui matrículas de EJA presencial, semipresencial de nível fundamental Projovem (urbano) e EJA integrada à educação profissional de 

nível fundamental e médio; 

(4) Educação especial: inclui matrículas de escolas exclusivamente especializadas e/ou classes especiais do ensino regular e/ou educação de jovens e adultos. 

.   
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crianças, adolescentes e jovens do ensino fundamental desde cedo a formar uma consciência 

ambiental sobre o lugar, a compreender os aspectos referentes à sua região e a identificar as 

necessidades políticas da mesma, de maneira a possibilitar o exercício da cidadania, ou seja, a 

educação contextualizada como instrumento de superação da pobreza (NASCIMENTO; 

MESQUITA, 2009). 

Para Azzoni, Souza e Nogueira (2004), as diferenças das incidências de pobreza e 

indigência entre os estados brasileiros, intra-estados e entre as regiões urbanas e rurais se 

devem a fatores demográficos e regionais, sendo resultado das distintas características 

demográficas e educacionais entre os grupos de domicílios das diversas regiões. As regiões 

mais pobres, em geral, apresentam membros das famílias com menores níveis de escolaridade. 

Destacando-se a estimativa de que do total da diferença entre as pobrezas do Brasil urbano e 

rural, 51% referem-se ao nível de escolaridade das pessoas que vivem na zona rural.  

Consoante estudo realizado por Ribeiro, Rodrigues e Silva (2010), que 

investigaram a estrutura da escola, o nível de escolaridade dos docentes, as características dos 

alunos e fizeram um levantamento das políticas públicas educacionais no semiárido, as 

condições do sistema educacional dessa região são marcadas por uma infraestrutura de 

serviços básicos com expressiva melhora nos indicadores analisados, tais como: 

a) A porcentagem de escolas sem energia elétrica no semiárido brasileiro caiu de 

aproximadamente 40% em 2000 para 11%, em 2007.  

b) Quanto ao abastecimento de água, 9,2% das escolas não possuíam 

abastecimento de água em 2000, no entanto em 2007 esse percentual foi de 

apenas 1%;  

c) Em relação à existência de esgoto sanitário, houve uma evolução significativa 

no semiárido brasileiro. Em 2000, mais de 15% das escolas dessa região não 

tinham saneamento básico, caindo para 6% do total no ano de 2007; 

d) O nível de escolaridade dos docentes está melhorando em todas as áreas do 

País e etapas de ensino; 

e) O ensino médio demanda uma melhor capacitação de seu corpo docente, por 

isso a proporção de professores com ensino superior é maior do que nas 

outras etapas de ensino; 

f) A concentração de alunos nas zonas rurais semiáridas é maior do que nas 

outras áreas; 
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g) O indicador de distorção idade-série obteve evolução nos anos analisados, 

porém, com exceção do ensino médio do Ceará, Bahia e Paraíba, o semiárido 

ainda apresentou as mais elevadas taxas de distorção; 

h) Apesar de diversas políticas públicas fortalecerem a educação do semiárido, 

apenas uma política do MEC é direcionada para essa região, o PROFORTI; 

i) A educação contextualizada é uma alternativa de melhoria da educação no 

SAB, no entanto sua prática é um processo em desenvolvimento, mas pode-se 

considerar um avanço. Consiste em o educador levar em consideração as 

peculiaridades locais, aprofundando o saber sobre esses locais na medida em 

que é descoberto e discutido; 

j) O aumento dos investimentos em educação no País pode alavancar melhorias 

nas condições educacionais da região semiárida, que provavelmente 

determinará o futuro do seu processo de desenvolvimento. 

Para Silva (2015), as principais causas das desigualdades de escolarização no 

Brasil são: Inadequação etária para ingresso e conclusão do ensino médio; Grande proporção 

de jovens (15 a 25 anos) que necessitam trabalhar; Infraestrutura deficiente nas escolas da 

rede pública; Formação inadequada de docentes; Déficit de professores de física, química, 

biologia e matemática; Condições econômicas e sociais adversas de grande parcela de alunos 

da rede pública. 

Segundo Silva Júnior e Sampaio (2013), os economistas Gary Becker e Jacob 

Mincer no início da década de 1960, nos Estados Unidos, criaram um corpo teórico para 

explicar de que maneira cada indivíduo escolhe seu nível de educação para as suas vidas, 

posteriormente foi denominada Teoria do capital humano, que parte de duas constatações: 

a) Os rendimentos do trabalho aumentam com a elevação do nível de 

escolaridade da pessoa; 

b) Estudar tem custos diretos (material escolar, salário dos professores) e 

indiretos (postergação da entrada no mercado de trabalho). 

A questão principal da referida teoria concentra-se na ideia de que esses jovens 

formando-se aumentarão seus conhecimentos e habilidades que lhes conferirão maior 

produtividade e consequentemente salários mais elevados ao longo de suas vidas, como pode 

ser visualizado na Tabela 5, onde mostra uma distribuição dos salários médios mensais, 

segundo os anos de estudo no Brasil e em suas macrorregiões (SILVA JÚNIOR; SAMPAIO, 

2013). 
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Tabela 5 – Salários médios mensais, segundo a duração do período de estudo, no Brasil e em 

suas macrorregiões (setembro de 2007) 

 
Salário Médio Mensal (R$)¹ 

Anos de 

Escolarização 

Regiões 

Norte Nordeste 
Centro-

Oeste 
Sudeste Sul Brasil 

Sem instrução/ 

menos de 1 ano 
339,48 218,56 428,22 404,71 396,41 301,16 

1 ano 338,00 224,91 430,64 439,32 474,01 332,12 

2 anos 345,97 238,65 489,81 473,22 468,69 354,81 

3 anos 388,02 267,79 541,30 495,59 539,50 405,23 

4 anos  442,09 302,06 608,99 606.10 578,92 498,61 

5 anos  477,31 341,85 606,31 581,98 590,40 497,21 

6 anos  431,53 331,27 633,77 566,13 599,36 490,28 

7 anos  433,38 367,17 627,93 604,55 654,64 523,55 

8 anos  600,93 458,61 785,01 728,92 742,25 655,64 

9 anos  486,06 384,30 551,43 589.30 634,54 516,34 

10 anos  536,93 447,19 693,99 675,88 696,93 595,98 

11 anos  820,81 687,16 1075,32 960,74 1014,97 888,26 

12 anos  913,41 958,17 1419,59 1122,25 1096,70 1099,19 

13 anos  1178,60 1011,66 1414,73 1385,75 1307,56 1268,09 

14 anos  1275,18 1144,85 1939,79 1531,37 1490,06 1461,96 

15 anos ou mais 2562,48 2546,59 3734,21 2990,01 2818,66 2935,26 
Fonte: Silva Júnior e Sampaio (2013) com base na PNAD de 2007 (IBGE, 2007). 

¹ Valor do salário mínimo vigente em 01.04.2007 era de R$ 380,00. 

 

Martin e Castanheira (2012) investigaram os efeitos da participação em programas 

de transferência de renda sobre a frequência escolar, concluindo que esta é mais comum em 

crianças de menor idade, pertencentes às famílias de maior renda, com menor número de 

filhos cujos pais possuem maior nível de escolaridade; que recebem benefícios de programas 

de assistência social, residentes em regiões urbanas e os filhos não trabalham mediante 

remuneração. Os autores utilizaram dados relativos a 25.392 crianças entre 7 e 14 anos e 

empregaram modelos probit e hierárquicos cujos resultados apontaram que os programas 

assistenciais afetam positivamente a frequência escolar e que este fenômeno ocorre de forma 

homogênea em todo o Brasil, sem significativas diferenças em relação às características 
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específicas de cada estado. Resultado corroborado por diversos trabalhos sobre o tema, tais 

como: Barros et al. (2011), Corseuil, Santos e Foguek (2001), Kassouf (2001) e Silva e 

Hasenbalg (2002). 

A integração das políticas públicas brasileiras na superação da pobreza tem 

apresentado resultados positivos para a melhoria da qualidade do ensino às crianças e 

adolescentes, em situação de pobreza, atendidas pelo Programa Bolsa Família, resultado da 

articulação deste programa de transferência direta de renda com o Programa Mais Educação, 

que viabiliza maior oferta de escolas em tempo integral para crianças e adolescentes 

beneficiárias do Programa Bolsa Família, melhorando assim o desempenho escolar dos alunos 

mais pobres. Dados de 2013 mostram que mais de 32 mil escolas do Programa Mais 

Educação, de tempo integral, contam com maioria de alunos beneficiários do Bolsa Família. 

A escola em tempo integral viabiliza a esses estudantes aprenderem a conviver, a prática de 

esporte e inserção na sociedade pela valorização pessoal de cada um no espaço escolar 

(WWP, 2014). 

De acordo com Nobre (2011), a escola integral (não somente a educação 

ambiental) é pilar indispensável na preparação das futuras gerações do Brasil a conviverem de 

forma harmônica, entre si e com o meio ambiente, assim como participarem em condições 

competitivas da economia globalizada, haja vista que sem investimentos em educação, em 

vão serão as políticas de superação da pobreza no semiárido, particularmente no Brasil.  

Dessa forma, faz-se necessário investir numa educação para o desenvolvimento 

local sustentável, como um processo dinâmico construído com as iniciativas existentes, 

focado no ambiente, na economia produtiva e na sociedade saudável, envolvendo uma 

pedagogia que coloca a compreensão da vida como seu ponto central, educação para a 

cidadania, que reconhece e valoriza a diferença, a interdependência e a complementaridade 

entre as pessoas. Sendo imprescindível, o desenvolvimento do espírito de solidariedade e 

cooperação, na perspectiva da formação integral; da conscientização e compreensão das 

causas dos problemas; das desigualdades; da vivência da interculturalidade e do compromisso 

com a ação transformadora alicerçada na cidadania (OLIVEIRA, 2012). 

Segundo Holanda (2013), há registros de realização de inúmeras obras no 

Nordeste com o intuito de minimizar os efeitos da seca e promover o desenvolvimento 

regional, a exemplo da construção de barragens, adutoras, poços, canais, entre outros. 

Contudo o governo não investiu no principal agente do desenvolvimento – o ser humano (as 

pessoas) –, e a melhor maneira de fazê-lo é por meio da educação, haja vista que o Nordeste 

conta com os piores indicadores educacionais. A região apresenta uma média de 17% de 
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analfabetos contra 7% em nível nacional. Além disso, dos 50 milhões de analfabetos 

funcionais do País, 50% estão no Nordeste. É também motivo de preocupação, o grande 

percentual de micro e pequenas empresas que vão à falência nessa região. 

O autor defende ainda um modelo de desenvolvimento pautado na democracia e 

focado nas pessoas, que contemple uma política de educação, ciência e tecnologia voltada 

para o desenvolvimento da região Nordeste, comprometida em erradicar o analfabetismo 

estrutural, funcional e tecnológico, que promova a capacitação tecnológica da população e 

assista às micro e pequenas empresas, que fortaleça os centros geradores de conhecimento e 

que, sobretudo, promova a integração da academia com o setor produtivo. Um modelo de 

desenvolvimento centrado no fortalecimento da educação em todos os níveis, ressaltando que 

ciência e tecnologia são partes da cadeia de conhecimentos que começa no ensino 

fundamental, evolui com o ensino médio e profissionalizante, passa pela graduação, seguindo 

para a pesquisa e desenvolvimento tecnológico e alcança o mercado com os trabalhos de 

extensão, engenharia e inovação. A integração dessa cadeia do conhecimento e a eficiência de 

suas partes (ciência e tecnologia) definem o patrimônio educacional, científico e tecnológico 

de uma região ou país. 

Nesse contexto, a educação do futuro precisa se ancorar num ensino que 

desenvolva nos educandos o conhecimento pertinente, caracterizado pela capacidade de 

contextualizar, traduzir, reconstruir e integrar os saberes e disciplinas, isto é, de ligar o todo às 

partes e as partes ao todo, conduzindo à mudança de pensamento, com o ensino se referindo 

ao global, respeitando a identidade humana e procurando compreender não só os outros, como 

a si mesmo, se autoanalisar e analisar sua autojustificação, considerando que se vive na 

incerteza, que se constitui uma incitação à coragem e à consciência de nossa condição 

planetária que impõe certa distância ao imediato, finalizando com a antropoética que é o lado 

social que só tem significado com a democracia, que é um exercício de controle (MORIN, 

2000). 

Craveiro e Ximenes (2013) destacam que a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios devem organizar em regime de colaboração seus sistemas de ensino com vistas 

à erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da 

qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e 

tecnológica do País. Porém, o município assume papel de destaque na gestão da educação por 

se tratar do ente governamental mais próximo do cidadão e por ter a responsabilidade sobre a 

educação infantil e o ensino fundamental. A sua incumbência é proporcionar condições 

adequadas para a efetivação das políticas públicas educacionais e reduzir as desigualdades 
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nesse âmbito. Para isso, possui a seu dispor mecanismos de gestão como os conselhos 

municipais de educação, o plano municipal de educação e o fundo municipal de educação. Os 

mecanismos de gestão municipal da educação são facilitadores no sentido de potencializar 

positivamente a intervenção do poder local para assegurar à população as mesmas condições e 

oportunidades de acesso e frequência à escola. 

Os Conselhos Municipais de Educação (CME) são colegiados formados por 

representantes da comunidade escolar e da sociedade civil com o objetivo de decidir sobre as 

demandas educacionais do município. Não obstante seus modelos burocráticos e cartoriais de 

ação, conflitantes com as exigências da sociedade atual, os conselhos de educação constituem 

o espaço próprio de deliberações cuidadosas e refletidas, tendo na participação popular a 

oxigenação de seus tecidos, desde que assegurada a proporcionalidade adequada à 

manutenção de suas funções normativas, ao lado da dimensão política que deve iluminar as 

decisões que lhe estão afetas (TEIXEIRA, 2004). A partir dessas prerrogativas é factível 

admitir que os CME possam assumir papel determinante na condução de processos de 

implementação da educação contextualizada nos municípios do semiárido, demandando para 

isso o interesse da comunidade.  

O Plano Municipal de Educação (PME) deve estar integrado à realidade do 

município e contemplar as necessidades educacionais dos cidadãos, o que transcende a oferta 

de vagas ou garantia da universalização do ensino. O PME é uma exigência prevista na Lei 

Federal nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), que instituiu o Plano Nacional de 

Educação (PNE) e deve definir focos e estabelecer as diretrizes e metas para a educação. 

Portanto, um documento orientador das ações a serem implementadas incluindo nestas ações 

aquelas voltadas para a inserção da educação contextualizada.  

O Fundo Municipal de Educação (FME) assume um caráter de provedor de 

recursos para que as prefeituras possam investir em ações voltadas para a educação no 

município. Trata-se de um mecanismo necessário especialmente após o processo de 

descentralização ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual 

atribuiu novas competências aos municípios e reduziu os recursos federais aplicados na 

educação (ROSAR, 1995). 

Nota-se, assim, que o governo municipal como ator mais próximo da população e 

responsável pelo seu bem-estar, pode programar os mecanismos de gestão da educação para 

que reduzam a condição de precariedade das escolas locais com desdobramentos que afetem a 

inserção da Educação Contextualizada nos currículos escolares. Tais mecanismos poderiam 

ser catalisadores de processos de sensibilização da população, de formação de professores e, 



43 

consequentemente, de transformação de comportamentos para enfrentar os problemas 

socioeconômicos e ambientais da região. A educação é um meio consistente de construção do 

saber e de conscientização das pessoas e uma estratégia para o desenvolvimento do semiárido 

brasileiro com menores níveis pobreza (BUAINAIN; GARCIA, 2013). 

 

3.5 O uso de indicadores na mensuração da pobreza 

 

De acordo com Souza (2004), a formulação de políticas públicas de superação da 

pobreza deve ter objetivos claros e estratégias de realização sistematicamente avaliadas e 

revistas. Para isso, faz-se necessária a construção de indicadores sociais considerando a 

multidimensionalidade da pobreza envolvendo diferentes aspectos socioeconômicos 

relacionados à vida das pessoas, não se restringindo somente à renda e uma série de 

alternativas normativas e metodológicas que devem ser bem explicitadas. 

O uso de indicadores tem por objetivo agregar e quantificar informações, tornando 

sua significância mais explícita, ou seja, os indicadores podem simplificar dados acerca 

desses fenômenos complexos como a pobreza e melhorar o processo de entendimento e 

comunicação, sendo suas principais funções (BELLEN, 2006): 

a) Avaliar condições e tendências; 

b) Comparar lugares e situações; 

c) Avaliar condições e tendências em relação às metas e objetivos; 

d) Prover informações de advertência; 

e) Antecipar futuras condições e tendências. 

Atkinson et. al. (2002) propõem os seguintes princípios para nortear a construção 

de indicadores de inclusão social na comunidade europeia, os quais podem clarear o debate 

brasileiro sobre pobreza: 

a) O conjunto de indicadores deve ser balanceado pelas diferentes dimensões; 

b) Os indicadores devem ser mutuamente consistentes e o peso atribuído a um 

indicador particular do conjunto deve respeitar alguma proporcionalidade; 

c) O conjunto de indicadores deve ser transparente e acessível a todos os 

cidadãos. 

Para cada indicador em particular, os princípios são: 

a) Um indicador deve representar a essência do problema e ter uma 

interpretação normativa clara e reconhecida por todos; 

b) Deve ser robusto e estatisticamente válido; 
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c) Ser sensível para captar intervenções de políticas públicas, mas não sujeitar-

se a manipulação; 

d) Deve ser mensurável e comparável entre as diferentes regiões e à medida do 

possível, comparável com os padrões das Nações Unidas; 

e) Deve ser suscetível de revisão; 

f) Sua mensuração não deve impor muito custo sobre os cidadãos e os estados. 

De acordo com Souza (2004), os indicadores sociais para serem representativos 

precisam ser reconhecidos pelas pessoas de uma determinada sociedade em estudo, como 

elementos de valor coletivo e intersubjetivo, desta forma a construção de indicadores de 

pobreza envolve certa complexidade, englobando diversas etapas e a adoção de hipóteses 

específicas em cada uma delas, levando o investigador a considerar dentre outros aspectos: 

a) A unidade de análise relevante (indivíduo ou família); 

b) O espaço de análise (consumo ou renda); 

c) A estimação da linha de pobreza; 

d) A forma de agregação; 

e) Comparações regionais e temporais. 

O crescimento com distribuição configura-se o principal objetivo de uma política 

de superação da pobreza, o que pressupõe construir e eleger indicadores relevantes e 

reconhecidos por todos os envolvidos, público-alvo, além da definição de princípios para 

nortear sua formulação. O alcance da efetividade de uma política de superação da pobreza 

passa pela integração das políticas sociais com tratamentos locais, sendo imprescindível o 

envolvimento das instituições públicas integrantes do processo e dos cidadãos ou 

comunidades alvo destas políticas (SOUZA, 2004). 

Esta linha de pensamento foi corroborada por Marin e Ottonelli (2008),que 

afirmam que para se definir as dimensões e indicadores relevantes para caracterizar a pobreza 

em uma perspectiva multidimensional,deve-se considerar as informações sobre a vida das 

pessoas em determinada localidade ou região geográfica. Por exemplo, o mercado de trabalho, 

a educação e as transferências de renda, ao longo do período, exerceram um papel relevante 

na redução da desigualdade de renda no Brasil e são muitos os fatores combinados que estão 

contribuindo para esse fim, sendo necessário conhecer a importância de cada um deles. 

Destacando neste último caso (as transferências governamentais) que evidências empíricas 

têm mostrado a eficiência desse mecanismo na redução da pobreza nordestina(MIRO; 

OLIVEIRA; SULIANO; 2011). 
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Lacerda (2011) analisa os aspectos multidimensionais da pobreza rural na Bahia 

por meio de um indicador de pobreza multidimensional (IPM) composto por seis dimensões, a 

saber: educação, moradia adequada, renda, trabalho, saneamento e demografia, as quais foram 

associadas a indicadores agregados num único índice (IPM), com destaque para o indicador 

proporção de trabalho precário no domicílio, caracterizado pela situação na qual o trabalhador 

não é segurado do sistema de previdência oficial, nem contribuinte de outro sistema 

previdenciário. Isto caracteriza um potencial risco de pobreza, e na dimensão demografia, o 

indicador razão de dependência no domicílio, que consiste na relação entre o número de 

pessoas em idade inativa (menores de 14 e acima de 60 anos) e o número de pessoas em idade 

ativa no domicílio, que repercute na renda familiar, tendo em vista que residentes nesta 

situação requerem cuidados, atenção e recursos, ou seja, se um membro da família deixa de 

trabalhar ou diminui sua jornada diária para cuidar de um idoso ou criança, a renda domiciliar 

per capita será afetada negativamente, agravando o nível de pobreza.  

Alkire e Santos (2010) desenvolveram um modelo de mensuração da pobreza com 

base na construção do Índice de Pobreza Multidimensional – IPM, que utiliza três dimensões 

para avaliar a situação de pobreza: saúde, educação e padrão de vida, as quais possuem o 

mesmo peso e contam com 10 indicadores a elas associados que também têm o mesmo peso 

dentro de cada dimensão, quais sejam: mortalidade infantil, nutrição, anos de estudo, 

proporção de crianças na escola, água para consumo humano, energia elétrica, saneamento, 

combustível limpo para cozinhar, posse de bens duráveis e material predominante no piso das 

casas. 

Nesta metodologia, os indicadores de educação se complementam, de maneira que 

se alguém na família tem cinco anos de estudo, todos os membros são considerados não 

privados nesse indicador. Da mesma forma, se algum dos filhos do agregado familiar em 

idade escolar não frequenta a escola, todas as pessoas da família são consideradas privadas no 

indicador proporção de crianças na escola. E por outro lado, famílias sem filhos são 

considerados não privados nesse indicador (ALKIRE; SANTOS, 2010). Para as autoras, o 

indicador nutrição se mostra de suma importância, haja vista que a desnutrição pode 

prejudicar o desenvolvimento cognitivo e físico de uma criança. Além do fato de que adultos 

e crianças desnutridos são também suscetíveis a outros agravos à saúde, como 

comprometimento da capacidade de aprender e de se concentrar e não apresentar bom 

desempenho no trabalho. Ao se detectar pelo menos uma pessoa desnutrida na família, todo o 

agregado familiar será considerado privado no indicador nutrição.  
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Os demais indicadores, à exceção do combustível limpo para cozinhar, que é um 

indicador da dimensão padrão de vida, relacionado às questões ambientais, mas que também 

guarda relação com o nível de saúde e consequentemente com a qualidade de vida e 

sustentabilidade. São indicadores de bem-estar social, relacionados às condições de moradia, 

quais sejam: água para consumo humano, energia elétrica e saneamento utilizado para 

mensurar pobreza, inclusão social e qualidade de vida de forma universalizada, já que se 

configuram necessidades básicas essenciais (ALKIRE; SANTOS, 2010; ARAÚJO,2009; 

BARROS; CARVALHO; FRANCO, 2003; CARAPIÇO, 2012; COMIN, 2008; LACERDA, 

2011; 2006; MARIN; OTTONELLI, 2008; SANTOS; KERSTENETZKY, 2010). 

Buainain e Garcia (2013) destacam que o Índice Firjan de Desenvolvimento 

Municipal (IFDM) é um importante indicador na mensuração do desenvolvimento 

socioeconômico dos municípios brasileiros. Esse indicador é resultante de um estudo do 

Sistema FIRJAN que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os 

municípios brasileiros em três áreas de atuação: Emprego e renda, Educação e Saúde. Criado 

em 2008, o IFDM é medido, exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais, 

disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde. Referido índice, apresenta 

leitura simples que varia de zero (mínimo) a um ponto (máximo) para classificar o nível de 

desenvolvimento de cada localidade em quatro categorias: baixo (de 0 a 0,4), regular (0,4 a 

0,6), moderado (de 0,6 a 0,8) e alto (0,8 a 1). Ou seja, quanto mais próximo de 1, maior o 

desenvolvimento do município (IFDM, 2014). 

De acordo com Rocha (2003), no Brasil, a variável renda constitui-se um fator 

muito relevante como medida de bem-estar, o que justifica o uso das abordagens da renda e 

das necessidades básicas de forma complementar na mensuração da pobreza. Segundo a 

autora, a operacionalização da definição dos indicadores no cálculo da incidência desse 

fenômeno, inclui a definição da linha de pobreza a ser adotada para diferenciar pobres e não 

pobres, pelo critério da renda, seguida da caracterização da subpopulação pobre no que tange 

a diferentes dimensões do desenvolvimento de maneira mais específica, podendo-se para 

tanto, utilizar os indicadores de renda (insuficiência de renda e desigualdade de renda) e os 

indicadores relacionados ao atendimento das necessidades básicas de educação, moradia, 

saneamento e acesso a serviços públicos.  
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4 POBREZA NO MUNDO 

 

Este capítulo apresenta uma visão geral da pobreza no mundo, objetivando 

conhecer as principais políticas implementadas para a erradicação da pobreza e seus 

respectivos resultados, a fim de subsidiar as discussões acerca dos resultados desta pesquisa e 

as conclusões e contribuições visando à superação da pobreza no semiárido brasileiro. 

 

4.1 Os países menos avançados do mundo 

 

A ONU criou a categoria dos ―países menos avançados‖ (PMA) em 1971, e de lá 

para cá, o número desses países quase duplicou. ―País subdesenvolvido, país menos avançado 

(PMA) ou país menos desenvolvido (LDCs sigla em inglês: Least Developed Countries) são 

os países mais pobres do mundo e de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) 

apresentam os mais baixos indicadores de desenvolvimento socioeconômico e humano entre 

todos os países do mundo‖ (UNRIC, 2014). Segundo a ONU (UNCTAD, 2012; UNCTAD, 

2013), um país é assim classificado caso se enquadre nos seguintes critérios (dados de março 

de 2012): 

a) Baixo limite de renda – renda per capita com base em uma estimativa média 

de três anos da renda nacional bruta (RNB) per capita, com um limite de US$ 

992 para possíveis casos de inclusão na lista e um limite de US$ 1.190 para a 

exclusão de estado de PMA;  

b) Baixos níveis de desenvolvimento humano – medidos por meio do Índice de 

Ativos Humanos baseado em indicadores de nutrição (percentagem da 

população que está subnutrida), saúde (taxa de mortalidade infantil), 

escolarização (taxa bruta de matrícula no ensino secundário) e alfabetização 

(taxa de alfabetização de adultos); 

c) Vulnerabilidade econômica – medida pelo Índice de Vulnerabilidade 

Econômica baseado nos indicadores de: (i) choques naturais (índice de 

instabilidade da produção agrícola, percentagem da população que tem sido 

vítima de desastres naturais), (ii) choques relacionados ao comércio (índice de 

instabilidade das exportações de bens e serviços), (iii) exposição física a 

choques (percentagem da população que vive em áreas de baixa altitude), (iv) 

exposição econômica a choques (participação da agricultura, silvicultura e 

pesca no produto interno bruto (PIB) e índice de concentração das 
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exportações de mercadorias); (v) pequenez (população em logaritmo), e (vi) 

afastamento (índice de afastamento).  

 

Para os três critérios, limites diferentes são usados para a identificação de casos de 

inclusão e de exclusão da lista de PMA. Um país qualificar-se-á para inclusão na 

lista se cumprir com os limites de inclusão nos três critérios e se não tiver uma 

população superior a 75 milhões de habitantes. A qualificação para inclusão na lista 

levará efetivamente ao estatuto de PMA só se o governo do país em questão 

concordar em aceitar esse estatuto. Um país normalmente qualificar-se-á para a 

exclusão do estatuto de PMA se tiver cumprido com os limites de graduação em ao 

menos dois dos três critérios durante o período coberto por pelo menos duas revisões 

trienais consecutivas da lista. No entanto, se a RNB per capita de um PMA tiver 

aumentado para um nível de pelo menos o dobro do limite de exclusão, o país será 

considerado elegível para a exclusão, independentemente do seu desempenho sob os 

outros dois critérios (UNCTAD, 2013, p. 2). 

 

Sair da lista dos países menos avançados não é fácil, pois em 39 anos, apenas três 

deixaram de pertencer a esta categoria. Botsuana em dezembro de 1994, Cabo Verde em 

dezembro de 2007 e Maldivas em janeiro de 2011 (UNCTAD, 2013; UNRIC, 2010). A cada 

triênio, a lista dos países menos avançados é revisada pelo Conselho Econômico e Social 

(ECOSOC) das Nações Unidas baseada nas recomendações do Comitê de Políticas de 

Desenvolvimento (CPD) observando os três critérios de qualificação anteriormente descritos 

(UNCTAD, 2013). A última revisão da lista foi realizada em março de 2012. 

Conforme as Nações Unidas, 49 países são atualmente designados como países 

menos avançados, onde 34 deles estão localizados na África (Angola, Benin, Burkina Faso, 

Burundi, Chade, Comores, Djibuti, Eritreia, Etiópia, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné-

Equatorial, Lesoto, Libéria, Madagáscar, Malauí, Mali, Mauritânia, Moçambique, Níger, 

República Centro-Africana, República Democrática do Congo, República Unida da Tanzânia, 

Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Somália, Sudão, Sudão do Sul, Togo, 

Uganda e Zâmbia); nove países na Ásia (Afeganistão, Bangladesh, Butão, Camboja, Iêmen, 

Mianmar, Nepal, República Democrática Popular Lao e Timor-Leste); um país no Caribe 

(Haiti); e cinco países no Pacífico (Ilhas Salomão, Kiribati, Samoa, Tuvalu e Vanuatu) 

(UNCTAD, 2013). 

Os países menos avançados precisam de benefícios, atenção especial e esforços da 

ONU para se desenvolverem, uma vez que suas necessidades são superiores às dos países em 

desenvolvimento. Nesse sentido, os esforços da ONU para ajudá-los teve início em meados 

dos anos sessenta. A comunidade internacional acalentava naturalmente a esperança de que 

estes países saíssem, um a um, do grupo dos PMA, à medida que o seu nível de 

desenvolvimento fosse se elevando. O empenho da Comissão Europeia (CE) em relação aos 
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PMA baseia-se nos princípios da igualdade dos parceiros e da participação direta dos países 

interessados nas estratégias de desenvolvimento. Os programas de desenvolvimento desses 

países só poderão ter um impacto duradouro se estiverem focados nas necessidades e 

prioridades fundamentais de cada país interessado; se plenamente integrados nas estruturas 

administrativas locais e nacionais; e, concebidos e executados no âmbito de uma parceria 

entre os doadores e os países beneficiários. Esta é a abordagem adotada na declaração sobre a 

política geral relativa à estratégia de desenvolvimento da CE, consagrada na Declaração do 

Conselho e da Comissão, bem como no Acordo de Cotonou (EUROLEX, 2001). 

Os países listados pela ONU como os mais pobres do mundo possuem uma série 

de problemas em comum, encontrados em praticamente todos eles, como a baixa expectativa 

de vida (em alguns deles não passa de 50 anos), baixo IDH, desemprego, corrupção, fome, 

desnutrição, desigualdade social e miséria. Nesses locais também há problemas como a 

dificuldade de acesso à educação, número insuficiente de hospitais, infraestrutura inadequada 

(faltam redes de água e esgoto encanado e até de eletricidade), altas taxas de mortalidade 

infantil, violência, serviços públicos ineficazes e falta de moradias, entre outros (UNRIC, 

2014; UNCTAD, 2012; UNCTAD, 2013). Fatores climáticos também estão associados à 

pobreza. Regiões mais secas e de clima semiárido são mais pobres que as regiões onde 

predomina o clima mais ameno e frio. O semiárido brasileiro apresenta esses problemas, o 

que o coloca em uma posição de vulnerabilidade e pobreza comparável à de muitos países 

pobres (MDS, 2014d). 

 

4.2 Políticas públicas de superação da pobreza 

 

4.2.1 Experiências internacionais 

 

 União Europeia 

 

Os países ocidentais democráticos ensaiaram a promoção de algumas medidas 

políticas, não conseguindo, no entanto, erradicar a pobreza. Aliás, crescimento econômico, 

aprofundamento das desigualdades e desemprego são três realidades que podem coexistir num 

mesmo espaço e num mesmo tempo. O surgimento das políticas sociais sempre foi 

condicionado pelo desenvolvimento das formas de Estado que foram tendo existência 

histórica em Portugal. Assim, enquanto nos países mais avançados da Europa, sobretudo na 

França, iam surgindo mecanismos estatais de resposta aos problemas sociais, em Portugal, o 
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Estado apresentava uma fraqueza política e financeira que comprometia os mecanismos de 

ação social, o que tornou o país um dos mais atrasados da Europa a este nível (RODRIGUES, 

2010; RODRIGUES, 2013). 

Em 1999, Rodrigues et al. (1999, p.44) já reportavam que em Portugal, as formas 

de Estado-Providência, principalmente por força do seu desenvolvimento tardio, 

desenvolveram um modelo particular e um conjunto de especificidades que, de certo modo, o 

diferenciam da maioria de países europeus. E naquela época, questionava-se se seria, então, 

possível concluir, que as políticas sociais em Portugal são descontínuas, fragmentadas e 

setoriais. 

Quase 84 milhões de europeus vivem no limiar da pobreza, o que significa uma 

vida num clima de insegurança, que pode conduzir a outras situações problemáticas e à 

exclusão social. Portugal tem feito um percurso notável na redução dos níveis de risco de 

pobreza e exclusão social por meio de políticas de solidariedade tentando propiciar condições 

de vida dignas, consideradas, hoje, um pilar essencial das políticas públicas (REDTESS, 

2010, p. 6). Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2010), no ano de 2007, para o 

conjunto dos 27 países membros da União Europeia, a taxa de risco de pobreza era de 16,5%, 

variando entre os 9,0% da República Checa e os 25% da Letônia. Portugal apresentava a 

décima taxa de risco mais elevada (18,5%), superior em 2% à média registrada para aquele 

conjunto de países. 

No ano de 2008, em Portugal (Tabela 6), 17,9% da população residente 

encontrava-se em situação de risco de pobreza, ou seja, o seu rendimento anual era inferior ao 

limiar de pobreza (i.e., 4 969€). Em 2003, primeiro ano do período em análise, o risco de 

pobreza atingia 20,4% dos indivíduos, observando-se reduções da ordem do ponto percentual 

(p.p.) em 2004 e em 2005 e de ½ p.p. entre 2005 e 2008. Considerando apenas os rendimentos 

do trabalho e os outros rendimentos privados, em 2008,cerca de 41,5% dos indivíduos 

estariam em risco de pobreza, situação que se desagravava para 24,3% com a inclusão dos 

rendimentos provenientes de pensões (INE, 2010). 

Segundo Silva (2010), o ano europeu de combate à pobreza e à exclusão social, 

que decorreu em 2010, teve o mérito de chamar a atenção da opinião pública, de governantes 

e da sociedade civil para a dimensão do fenômeno da pobreza, em cujo cerne encontra-se o 

desemprego, os grupos mais vulneráveis, baixos salários, a exiguidade de algumas pensões, o 

fraco nível de educação ou de saúde, as dependências várias ou o local em que se vive e que, 

pelas suas próprias características de isolamento, de habitat degradado, de risco de violência 

ou estigma social, é por si só, causa de pobreza. O que não é muito diferente da situação 
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vivenciada no semiárido brasileiro, cujas condições de saúde, educação, moradia, 

características geoclimáticas, desemprego, desigualdades, crescimento da economia 

deficiente, com grande parte das pessoas ocupadas no setor agropecuário, com baixa 

remuneração e subemprego, além da falta de políticas específicas, condizentes e 

contextualizadas com a realidade local da região. 

 

Tabela 6 – Taxa de risco de pobreza em Portugal no período de 2003 a 2008 

Transferências Sociais 
Taxa de Risco de Pobreza (%) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Após transferências sociais 20,4 19,4 18,5 18,1 18,5 17,9 

Após transferências relativas a pensões 26,5 25,7 25,1 24,2 24,9 24,3 

Antes de qualquer transferência social 41,3 40,8 40,2 40,0 41,5 41,5 

Fonte: INE, 2010. 

 

De acordo com Costa (2013b), desde o século XII, a sociedade portuguesa revela 

uma preocupação ativa pelos pobres (em termos culturais, institucionais e legais), e desde 

1986, o país participa nos programas europeus de luta contra a pobreza e a exclusão, com 

apreciável progresso metodológico. Não se erradica a pobreza apenas com a luta contra a 

privação, sobras, políticas sociais, medidas redistributivas, intervenções periféricas, ações de 

proximidade, embora tudo isso seja necessário, mas não é suficiente. Os estudiosos da 

pobreza não se ocuparam suficientemente da relação entre a desigualdade e a pobreza. As 

desigualdades relevantes são o rendimento, a riqueza, o poder, a liberdade e os direitos 

humanos/cidadania. A distribuição desigual do poder entre os grupos dominantes e 

subordinados, entre os ricos e pobres, ajuda os ricos a manter o controle sobre os recursos. A 

pobreza em Portugal não se resolve só com políticas sociais, é necessário ter em conta outros 

fatores, como a educação, formação profissional, mercado de trabalho, sistema de salários, 

segurança social, saúde e o combate à desigualdade. 

Apesar dos investimentos em políticas sociais realizados nas duas últimas décadas 

em Portugal, os indicadores de pobreza monetária e de desigualdades são ainda bastante 

elevados, sendo Portugal um dos países europeus com taxas de incidência de pobreza mais 

elevadas, não obstante o significativo decréscimo desde 1995 (23%), para os 17,9% em 2010. 

As políticas desenvolvidas são focadas nos grupos mais vulneráveis, onde os níveis de 
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pobreza estão situados claramente acima da média nacional, é o caso dos idosos e das 

crianças. A taxa de pobreza monetária dos idosos baixou de 28,9% em 2004 para 21% em 

2010, enquanto, no caso das crianças, apesar dos investimentos em medidas de reforço aos 

rendimentos das famílias com crianças, a taxa de pobreza infantil subiu de 20,9% em 2007 

para 22,9% em 2009, baixando para 22,4% em 2010 (PORTUGAL, 2012). 

De acordo com Lavinas (2004), com o recrudescimento dos fenômenos de 

exclusão e miséria, a erradicação da pobreza e em favor da inclusão tornou-se prioridade no 

âmbito da União Europeia, com o lançamento, já no início da década passada, dos Planos de 

Ação Bienais contra a Pobreza e a Exclusão Social (PANincl), cujos objetivos eram erradicar 

a pobreza até 2010. 

Nesse contexto, a União Europeia e seus Estados membros através da Agenda 

Social da Comissão Europeia designaram 2010 como o Ano Europeu de combate à pobreza, à 

exclusão social e à promoção da inclusão ativa, com o objetivo de erradicação da pobreza. 

Nenhum país do mundo está livre da pobreza e de suas consequências. Assim, a Comissão 

Europeia elaborou um documento estratégico para as entidades nacionais de execução e todos 

os outros intervenientes (países membros) descrevendo como conciliar as atividades de 2010 

com os objetivos e os princípios do Ano Europeu, pormenorizando o enquadramento de 

gestão e coordenação no plano nacional (de cada país) e europeu, e formulando 

recomendações inequívocas para a gestão financeira, o acompanhamento e a avaliação. Os 

programas nacionais, de cada país membro, deveriam abranger os seguintes aspectos 

(PORTUGAL, 2009, p.11): 

 

a) Situação nacional e desafios: os grandes desafios que se colocam ao país em 

matéria de combate à pobreza e à exclusão social, prioridades da estratégia 

nacional de proteção social e inclusão social (planos nacionais de ação para a 

inclusão). É possível incluir aqui uma breve descrição da estrutura administrativa 

existente para o Ano Europeu e do impacto e resultados esperados das atividades 

programadas; 
 

b) Prioridades nacionais para o Ano Europeu de 2010, como estas vão ao encontro 

dos quatro grandes objetivos (reconhecimento dos direitos; responsabilidade e 

participação; coesão; empenho e ação concreta). Devem ser incentivadas ações 

criativas que envolvam pessoas em situação de pobreza; 
 

c) Estratégia de comunicação, incluindo a sessão nacional de abertura e um sítio 

Web em cada país; 
 

d) Consulta da sociedade civil e dos intervenientes relevantes: quem foi consultado 

durante a elaboração do programa, como e quando foram consultados e como foi 

a participarão na implementação, no acompanhamento e na avaliação do 

programa; 
 

e) Principais medidas de execução: convites à apresentação de propostas, processo 

de seleção, critérios de seleção e calendário indicativo; 
 

f) Orçamento indicativo com cofinanciamento comunitário e nacional; 
 

g) Acompanhamento e avaliação das atividades do Ano Europeu.  
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O modelo social europeu, caracterizado pela indissociável ligação entre o 

progresso social e os resultados econômicos, está dotado de um novo instrumento de ação que 

permite combinar maior coerência europeia com respeito da diversidade e da iniciativa 

nacional. Partindo da definição de diretrizes europeias para certa política, passa pela 

identificação de boas práticas e de indicadores de referência, e traduz-se em planos nacionais 

com metas e medidas concretas adaptadas a cada caso nacional (RODRIGUES, 2004). 

Segundo Baltazar (2004) e Portugal (2012), a nova estratégia de cooperação na 

promoção de políticas inclusivas, de combate à pobreza e exclusão social prevê a articulação 

entre os objetivos comuns europeus, o programa definido pela Comissão Europeia sobre esta 

matéria e os Planos Nacionais de Ação apresentados pelos Estados membros. No caso 

português, não obstante a existência da previdência social desde 1935, a dimensão de política 

social só adquiriu significado nos anos 70. Dentre as políticas sociais em 2004 vigorando em 

Portugal, cita-se: 

a) O Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social 

(POEFDS) intervindo sobre o emprego e a formação com vistas à 

competitividade econômica e coesão social; 

b) O Plano Nacional de Emprego (PNE) atuando no pilar da empregabilidade; o 

Programa Integrado de Apoio à Inovação procura contribuir para a promoção 

da inclusão e a igualdade de oportunidades de participação social numa 

sociedade com melhor qualidade e maior coesão;  

c) O Plano Nacional de Ação para a Inclusão (PNAI) apresenta os objetivos do 

plano anterior, mas é tido como um elemento-chave da estratégia europeia de 

inclusão e um componente fundamental do designado Método Aberto de 

Coordenação – MAC (coesão social através de sistemas de proteção social e 

políticas de inclusão social adequados, acessíveis, financeiramente 

sustentáveis, ajustáveis e eficientes).  

Em Portugal, o programa de transferência direta não contributiva de renda é 

denominado Rendimento Social de Inserção (RSI). Consiste numa prestação incluída no 

subsistema de solidariedade social e num programa de inserção social, que disponibiliza aos 

agregados familiares e de acordo com as características destes, recursos monetários, 

susceptíveis de contribuir para a satisfação das suas necessidades mínimas e para o 

favorecimento de progressiva inserção social, laboral e comunitária. O RSI não permite sair 

da pobreza, porque o complemento não possibilita aos agregados ultrapassar os limiares que 

fixam o risco de pobreza (60% da mediana dos rendimentos, ou seja, 370 euros em 2007). 
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Todavia, o RSI permite reduzir a intensidade da pobreza. Estima-se que esta redução se situa 

ao nível dos 28% (RODRIGUES, BALSA, 2011). 

O Estado social português se constitui com políticas mais seletivas do que 

universais, e mais instrumentais e fragmentadas do que integradas quando comparado aos 

países cêntricos (MOZZICAFREDDO, 1997). A Suécia, Hungria, Dinamarca e Finlândia são 

os países com maior capacidade de reduzir a pobreza com as transferências diretas não 

contributivas de renda. Este fato pode está associado à maior oferta de bens e serviços 

públicos, ao valor das prestações, à tradição do Estado social, ao comportamento do mercado 

de trabalho, entre outros. Enquanto a Grécia, Espanha, Itália e Bulgária são os países que 

apresentam menor capacidade de reduzir o risco de pobreza com as transferências sociais. 

Portugal conseguiu reduzir em cerca de 25%, valor próximo às estimativas para o Brasil 

(RODRIGUES, BALSA, 2011). 

 

O Brasil segue navegando entre águas turvas em matéria de política social de 

combate à pobreza. Em mais um dos inúmeros paradoxos que parecem acoitar nossa 

identidade política, o país afirma sua excepcionalidade ao dar corpo de lei ao 

princípio da renda básica universal para todos os seus cidadãos, independentemente 

da origem social, nível de renda, sexo, idade, crença, ou qualquer outro critério 

distintivo de um grupo social. Afora o estado americano do Alasca, que garante de 

jure e de facto uma renda de igual valor a todos os seus residentes, financiada com 

os royaltiesdo petróleo, nenhum outro país no mundo, além do Brasil – nem aqueles 

onde a desigualdade é incomparavelmente menor que entre nós – foi tão longe no 

seu compromisso com a justiça social (LAVINAS et al., 2013, p.4). 

 

Os programas de renda mínima já possuem longa existência em países 

desenvolvidos da Europa e contribuem na redistribuição da renda. As evidências empíricas 

demonstram que programas de transferência de renda são eficazes, especialmente no que 

tange à redução da pobreza. Isso é exemplificado por meio de estudos que evidenciam que 

antes das transferências governamentais, isto é, por meio das regras do mercado, a 

desigualdade era bastante superior aos índices apresentados após as transferências 

governamentais, isto é, sob as regras de intervenção do Estado. Portanto, quanto maior e mais 

universal as políticas de transferência de renda, melhores serão os indicadores de combate à 

pobreza e redução das desigualdades (LAVINAS et al., 2013; ZIMMERMANN, SILVA, 

2008). 

 

 Os programas na América Latina e Caribe 

 

De acordo com Fonseca e Viana (2007), embora existam diferenças entre os 

programas em relação às condições de acesso, valor do beneficio e da sua fórmula de cálculo, 
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do tempo de permanência previsto, dos modelos de acompanhamento, dos sistemas de seleção 

e identificação, das relações entre os níveis de governo na gestão do programa, das 

modalidades de financiamento – eles têm em comum, pelo menos, três elementos: o foco em 

famílias pobres ou extremamente pobres, com crianças e adolescentes (com algumas exceções 

como o programa do Uruguai, por exemplo, que é mais amplo); o princípio das contrapartidas 

ou condicionalidades e o não pertencimento ao campo dos direitos. 

Segundo Fonseca (2006), na América Latina e Caribe, os programas (Quadro 1) 

foram apresentados como uma inovação por romperem com a tradição das cestas básicas e 

por realizarem transferências monetárias sem o requisito de prévia contribuição, como no 

modelo seguro social. Finalmente, eles foram considerados singulares por estabelecerem 

corresponsabilidades com o objetivo de incrementar os níveis educacionais, impedir a evasão 

escolar e o trabalho infantil e, ainda, melhorar os indicadores de saúde e nutrição. A ideia 

central é que os programas assegurem o exercício, mesmo que temporário, de três direitos: 

educação, saúde e alimentação.  

 

Quadro 1 – Programas na América Latina e Caribe no período de 1997 a 2006 

Países Ano Nome do Programa 

México 1887 Progresso-Oportunidades 

Brasil 1997 

PGRM; Bolsa Escola (2001); Bolsa Alimentação (2001); 

Auxílio Gás (2002); Cartão Alimentação (2003); Bolsa 

Família (2003). 

Nicarágua 2000 Mi Família 

Colômbia 2001 Famílias em Acción 

Equador 2001 Bono Solidaridad-Bono de Desarrollo Solidario 

Argentina 2002 Jefes y jefas de Família 

Chile 2002 Chile Solidário 

El Salvador 2005 Programa Oportunidades (Red de Protección) 

Uruguai 2005 Ingresso Ciudadano 

Paraguai 2005 Tekoporã; Ñopytyvo (na região do Chaco) 

R. Dominicana 2005 Solidariedad 

Peru 2005 Juntos 

Panamá 2006 Red de Oportunidades 

Fonte: Fonseca; Viana (2007). 
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Num contexto de crise, de péssimos indicadores de desigualdade e pobreza e 

mudanças de paradigma de políticas de desenvolvimento social, vários países da 

América Latina implementaram políticas de transferência de renda condicionada nos 

anos 1990 e início dos 2000 inspirados em princípios de focalização de políticas 

públicas. A ―primeira onda‖ de programas envolveu, do final da década de 1980 e 

início dos anos 1990, os casos da Venezuela e Honduras. A partir da segunda 

metade dos anos 1990 a onda se ampliou. Em 1997 foi implementado o programa 

Oportunidades no México; em 2000, o programa Mi família na Nicarágua; em 2001, 

o programa colombiano Famílias en Acción e o equatoriano, Bono Solidaridad-

Bono de Desarrollo Solidario. Em 2002, foram implementados o Programa Chile 

Solidário e o Jefas y Jefes de Hogar Desocupados na Argentina; em 2003 foi a vez 

do Brasil implementar o Programa Bolsa Família. Após esses casos houve ainda 

outros de implementação de PTRC: em 2005, El Salvador, Programa Oportunidades 

(Red de Protección Social); Uruguai, Ingreso Ciudadano; Paraguai, Tekoporã 

Ñopytyvo (na região do Chaco); R. Dominicana, Solidaridad; Peru, Juntos; e em 

2006: Panamá, Red de Oportunidades (FONSECA; VIANA, 2007, p.1507). 

 

A pobreza, na América Latina, mostrou maior consistência a partir das crises 

econômicas que afetaram a maioria dos países nos anos de 1970 e 1980 quando, além das 

deficiências estruturais do modelo de desenvolvimento econômico regional, os problemas 

sociais tornaram-se obstáculos reais para conformação de uma sociedade latino-americana 

mais justa e igualitária. A partir da década de 1990, houve um período de grandes mudanças, 

principalmente na esfera econômica com a adoção de políticas comerciais de caráter liberal, 

fazendo com que as exportações e as importações aumentassem generalizadamente. Mesmo 

assim, nessa época não houve redução no número de pobres na região. Em meados de 1990, 

considerando a linha de pobreza extrema em um nível de consumo equivalente a um dólar por 

dia,1,3 bilhão de pessoas (33%) da população do mundo em desenvolvimento encontrava-se 

em estado de miséria, 150 milhões só na América Latina (FIGUEIREDO, 2013). 

 

A passagem para o século XXI marcou uma deterioração das condições sociais em 

alguns países. Este foi o caso da Argentina, que entre o final da década de 1990 e 

2002 praticamente duplicou suas taxas de pobreza, e do Uruguai, onde ocorreu uma 

inversão na tendência de redução da pobreza que vinha se desenhando até 1999. 

Com isso, a partir de 2005 este país apresentou taxas maiores que aquelas 

verificadas em 1990. Registre-se, ainda, que o Paraguai vem mantendo constantes as 

taxas de pobreza desde o final da década de 1990, porém em patamares elevados. 

Por outro lado, o Brasil vem apresentando reduções expressivas em suas taxas de 

pobreza na primeira década do século XXI. A redução foi de 7,5% entre 1999 e 

2007 (FIGUEIREDO, 2013, p. 6). 

 

Argentina 

 

No ano de 1983 foi implantado na Argentina programas de combate à fome. Em 

1990, com o agravamento da crise fiscal, esses programas foram reforçados e somados a 

outros voltados para a saúde, moradia, educação e infraestrutura urbana. O Banco Mundial e o 
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Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através de um convênio, financiaram 

programas de erradicação da pobreza dirigidos a crianças. Foram criados os principais 

projetos de combate à pobreza, quais sejam: a) Menores en circunstancias dificiles, entre 

1995-97, com foco nos setores da população mais vulneráveis e que vivem em circunstâncias 

especialmente difíceis; b) O Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR), tendo como 

objetivo a erradicação da pobreza, dirigido às crianças e a outros grupos vulneráveis, como a 

mulher; c) Programa de alívio a la Pobreza e iniciativas de desarrollo rural (PROINDER), 

destinado à melhoria das condições de vida da população pobre e dos segmentos mais 

vulneráveis, como mulher, índios, jovens ―que pertençam a grupos familiares com 

características de elegibilidade‖ (FIGUEIREDO, 2013; SIMIONATTO, 2000; TUSSIE, 

MENDIBURU e VÁSQUEZ, 1997). 

Em 2009, a demanda interna cresceu e foi adotada uma política de transferência 

de renda para beneficiar trabalhadores informais e desempregados com filhos menores de 18 

anos. No ano seguinte, a presidente Cristina Kirchner elevou os pagamentos feitos às famílias 

ao equivalente a R$ 88 mensais, por filho. Essa medida reduziu os níveis de indigência em 

mais de 50%, e chegou a atender cerca de 4,5 milhões de crianças. A população indigente caiu 

de 6,6% para 3,2% do total. Isso permitiu que 1,4 milhão de pessoas deixassem a situação de 

indigência em 2010 (FIGUEIREDO, 2013). 

Um exemplo de experiência positiva internacional em terras áridas e semiáridas, 

de acordo com Guevara e Abraham (2012), que guarda relação com a convivência com o 

semiárido, é o projeto de produção de leite de cabra na província de Mendonza (Argentina), 

coordenado pelo Instituto Argentino de Investigação das Zonas Áridas (IADIZA) por meio de 

uma aliança estratégica entre a municipalidade de Lavalle e uma comunidade denominada 

Huarpe de Lavalle. Conta com o apoio financeiro da Agência Argentino-Alemã de 

Cooperação Técnica (GTZ), do Conselho Federal de Investimentos da Argentina (CFI) e de 

outros órgãos como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD), Land Degradation 

Assessment for Drylands (LADA), Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO) e o Fundo Tecnológico Argentino (FONTAR). Foram praticadas ações de 

melhoramento do rebanho para a produção de leite de cabra, por meio de práticas produtivas 

sustentáveis, que incorporam conceitos e práticas de conservação, valorizando os saberes 

tradicionais, maximizando a diversificação da produção e diminuindo os fatores de pressão 

sobre o território.  
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Segundo esses autores, o processo envolve a participação da comunidade, em que 

foram criadas várias comissões com diferentes papeis dentro de um plano integrador que 

congrega projetos específicos e complementares entre si, tais como: 

a) Projeto de produção de leite de cabra; 

b) Sistema de produção de pastagens adaptadas às condições climáticas da 

região; 

c) Laboratório de controle das condições de sanidade dos caprinos; 

d) Estações de compostagem; 

e) Centro de interpretação para a educação, transferência e turismo; 

f) Desenvolvimento e gestão de um viveiro para reflorestamento; 

g) Observatório dos processos de avanço na luta contra a desertificação e a 

pobreza; 

h) Unidade de melhoramento genético do rebanho de caprinos; 

i) Escola que funcione como instância de capacitação e participação. 

 

Chile 

 

No Chile, em 2002, foi criado o Sistema Chile Solidário, visando apoiar famílias, 

implementando vários subsídios monetários e instituindo acesso prioritário a outros 

programas sociais, como o Programa Puente-entre la família e sus direitos, com início 

também em 2002, e foco voltado para a melhoria das condições de vida das famílias em 

extrema pobreza. Esse é o principal componente de uma estratégia de inclusão social do Chile 

Solidário, que constitui o sistema de proteção social para os mais pobres do país. Os objetivos 

do Programa Puente é trabalhar com as famílias mais pobres por meio de apoio psicossocial 

para melhorar suas condições de vida, gerando e proporcionando oportunidades e recursos 

que lhes permitam recuperar ou ter uma capacidade de trabalho operativa efetiva na vida 

pessoal, familiar, comunitária e institucional (BRONZO, 2009; COSTA, 2013a; FOSIS, 2002; 

SILVA; LIMA, 2010). 

O público-alvo do Sistema Chile Solidário são 225 mil famílias mais pobres do 

país e é executado com a participação dos governos locais. Esse sistema reconhece as 

múltiplas causas associadas com a produção e a reprodução da pobreza extrema e considera 

que a superação exige mais do que a transferência de renda. Portanto, o mesmo amplia as 

oportunidades e os recursos das famílias indigentes, na perspectiva de aumentar sua 

autonomia reduzindo suas vulnerabilidades e riscos. Observa também que as dificuldades de 
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inserção dos mais pobres nas redes de serviços existentes são enfatizadas no diagnóstico e 

orientam as estratégias de intervenção. A desinformação, o isolamento e as características 

psicossociais que marcam situações de extrema pobreza dificultariam o acesso aos bens, 

serviços e programas existentes. Assim, um dos pressupostos do Sistema Chile Solidário é 

atuar também sobre essa dimensão (BRONZO, 2009; FOSIS, 2002). 

 

Paraguai 

 

Conforme o Portal Brasil (PB, 2013), o Paraguai é outro país que se inspira nos 

programas sociais brasileiros de combate à fome e à pobreza. Com 6,5 milhões de habitantes 

distribuídos em 242 municípios, o país inaugurou, em 2005, o Programa Tekoporã, que é 

baseado no Bolsa Família. Sua transferência de renda beneficia mais de 90 mil famílias em 

situação de vulnerabilidade e risco social. Segundo Fonseca e Viana (2007), esse programa é 

destinado às famílias em situação de extrema pobreza que residem nas zonas rurais e têm 

crianças e adolescentes, opera com condicionalidades vinculadas à saúde (vacinas, peso e 

altura das crianças e acompanhamento das mulheres grávidas) e à educação em relação à 

frequência escolar. De modo semelhante ao programa do Chile, conta com os chamados Guias 

Familiares que fazem o acompanhamento das famílias. 

Tekoporã é utilizado como um pilar das estratégias de combate à pobreza e à 

indigência. As condicionalidades evidenciaram um incremento da matrícula escolar e do 

acesso aos diversos órgãos de saúde. Em relação ao impacto na redução da desigualdade, os 

resultados não foram plenamente satisfatórios, considerando os altíssimos níveis de 

desigualdade que assola a região há décadas, embora tenha ocorrido um declínio do 

Coeficiente Gini (como um dos indicadores) (MERCOSUL, 2012). 

Análises do BID destacam que o modelo econômico do país não conseguiu 

solucionar as crescentes demandas sociais, provocando a pobreza extrema, e indicam a baixa 

qualidade dos serviços sociais públicos locais. O Paraguai tem 56% da população em situação 

de pobreza. O ProgramaTekoporã foi declarado prioritário pelo governo em 2009 e, ao final 

de 2010, 109 mil famílias foram atendidas. O pagamento mínimo equivale a R$ 89 por mês e 

o valor máximo chega a R$ 104 mensais. Há uma parcela fixa para alimentação, com 

pagamentos extras por filhos ou idosos e incapacitados. O governo paraguaio pretende atender 

200 mil famílias em curto prazo. O mesmo reporta que um quinto da população (1,1 milhão 

de pessoas) está em situação de pobreza extrema no Paraguai (FIGUEIREDO, 2013). 
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Uruguai 

 

Segundo Figueiredo (2013), o Uruguai é o país do Mercosul que apresenta os 

melhores indicadores sociais, com apenas 10% de sua população em situação de pobreza. O 

país também desenvolveu programas de transferência de renda, um deles é o Cartão Uruguai 

Social que atende atualmente sete mil famílias. Desde 2006 funciona no Uruguai um sistema 

de cartão alimentação, cujo pagamento é feito de acordo com o número de grávidas na família 

ou menores de 18 anos na casa. As famílias com um filho ganham R$ 52. O pagamento pode 

aumentar de acordo com o número de filhos: R$ 79 para duas crianças, R$ 100 para três e R$ 

140 para quatro ou mais. 

O Programa Ingresso Ciudadano foi criado no Uruguai em 2005, sob a égide do 

Plano de Atención a La Emergência Social (COSTA, 2013a e 2013b; SILVA; LIMA, 2010). 

Trata-se do principal plano de emergência do Uruguai, em que seus beneficiários (chefes de 

família) têm o compromisso de suas crianças permanecerem no sistema educacional e terem 

acompanhamento médico. Esse programa teve como objetivo construir meios, para as pessoas 

saírem da condição de extrema pobreza, com cada família recebendo em torno de 56 dólares, 

independentemente da quantidade de pessoas constituintes das mesmas.  

O Programa Nacional de Alimentação (NAP) do Uruguai contribui para promover 

a saúde e nutrição adequada em famílias em situação de insegurança alimentar por meio das 

políticas sociais de acesso aos alimentos. Sua população-alvo são as famílias mais pobres, 

com mulheres grávidas e/ou lactantes, e com filhos menores de 18 anos que vivem em 

extrema pobreza por apresentar risco nutricional avaliado pelo serviço de saúde, e grávidas 

e/ou amamentando com risco nutricional que tenham sido avaliadas pelo serviço de saúde 

(INDA, 2014). 

Apesar dos números, os programas assistencialistas são considerados de baixa 

eficácia com focalização inadequada e ineficiência de gastos dos recursos públicos. As 

principais críticas aos programas de transferência de renda se concentram nas propostas 

assistencialistas, que se preocupam com os efeitos e não com causas da pobreza. Esta sempre 

foi enfrentada com medidas assistenciais de curto prazo, que cuidam dos sintomas e não das 

causas. Torna-se importante perceber a diferença nos modelos de pobreza entre os quatro 

países do Mercosul, para agir conforme a necessidade. Há casos, como da Argentina e 

Uruguai, em que o crescimento econômico é fundamental para a redução da pobreza, uma vez 

que se verifica uma relação direta entre a taxa de crescimento da renda bruta por habitante e a 

taxa de diminuição da pobreza. No entanto, há casos, como no Brasil e Paraguai, em que esta 
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relação entre crescimento econômico e redução da pobreza não se viabilizou, já que a questão 

é estrutural e está ligada à grande desigualdade encontrada dentro desses países 

(FIGUEIREDO, 2013). 

 

4.2.2 As experiências nacionais 

 

O Programa Fome Zero realizado pelo Governo Federal em 2003 surgiu como 

uma política de segurança alimentar envolvendo quatro dimensões: quantidade, qualidade, 

regularidade (pelo menos três refeições por dia todos os dias) e dignidade, ou seja, o direito à 

alimentação para todos os brasileiros. A estratégia de ação desse programa destacou-se por 

três pontos fundamentais centrados em ampla mobilização social. O primeiro envolveu a 

formação de um comitê gestor, eleito pelos pares; o segundo a integração das ações com a 

sociedade civil e com os governos estadual e municipal; e por fim, a combinação das ações 

emergenciais e estruturais (SILVA, 2004). 

Rocha e Albuquerque (2004) defendem que, tão importante quanto à efetivação de 

políticas públicas de erradicação da pobreza, é a necessidade de compatibilizá-las, articulá-las 

e integrá-las, de maneira a evitar sobreposição de ações, inconsistências, desencontros, falta 

de objetivos claros e desperdício de recursos. Esses autores destacam como ações mais 

focalizadas dentro do Programa Fome Zero: a Merenda Escolar, Bolsa Escola e Bolsa 

Alimentação, além de outras ações mais específicas setorial ou espacialmente, algumas das 

quais financiadas pelo Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Um segundo grupo de 

ações dentro desse programa foi constituído de ações públicas genéricas nas seguintes áreas: 

saúde –com prioridade ao atendimento materno-infantil; educação – educação básica de 

qualidade, com ênfase no ensino fundamental e supletivo; assistência social e geração de 

ocupação e renda – propiciando a inserção econômico-socioprodutiva e o exercício da 

cidadania. 

O Portal Brasil (PB, 2015) e o Portal Planalto (PP, 2014) relatam por meio da 

ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Tereza Campello, que desde 2002, 36 

milhões de brasileiros saíram da situação de extrema pobreza, resultado dos programas de 

inclusão social, a exemplo do Programa Bolsa Família, cujos resultados obtidos até agora 

permitem derrubar alguns mitos: as mulheres teriam mais filhos para receber mais recursos do 

programa. Isso não ocorreu, a taxa de fecundidade caiu nesse período, principalmente entre os 

beneficiários do Programa Bolsa Família. De acordo com a ministra, os dados do IBGE, 

atestam que a taxa de fecundidade no Brasil caiu de 2,4 filhos por mulher no ano 2000 para 
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1,77 em 2013. O segundo mito era de que as pessoas gastariam mal o dinheiro do benefício, 

mas as pesquisas demonstram que o recurso vem sendo gasto prioritariamente com itens 

como alimentação, roupas, calçados e medicamentos. E por último, o mito de que as pessoas 

deixariam de trabalhar para viver somente dos benefícios. Os dados mostram que 70% dos 

adultos beneficiados pelo programa, trabalham. Além disso, Tereza Campelo ressalta a queda 

na mortalidade infantil em 58% desde 2002, o que contribuiu para que o Brasil cumprisse, 

ainda em 2011, a meta do milênio para este indicador, fixada pela ONU para o ano de 2015. 

Para o Governo Federal, a insuficiência de renda é um relevante indicador de 

pobreza, mas não é o único, tendo em vista que existem fatores sociais, geográficos e 

biológicos capazes de multiplicar ou reduzir o impacto exercido pelos rendimentos sobre cada 

pessoa. Consciente de que há uma carência generalizada de instrução, acesso a terra e 

insumos para produção, saúde, moradia, justiça, apoio familiar e comunitário, crédito e acesso 

a oportunidades pelos menos favorecidos, o governo criou o Plano Brasil Sem Miséria cuja 

finalidade é promover a inclusão social e produtiva da população extremamente pobre e 

perseguir a meta de tornar residual o percentual dos que vivem abaixo da linha da pobreza. O 

Plano Brasil sem Miséria tem como pilares o aumento das capacidades e oportunidades, por 

meio de instrumentos e programas que promovam a garantia de renda, como os programas 

Bolsa Família, Bolsa Verde, Brasil Carinhoso, dentre outros; bem como o acesso a serviços 

públicos, por meio dos programas Luz para Todos e Água para Todos e inclusão produtiva – 

acesso à assistência técnica, capacitação, distribuição de sementes selecionadas (MDS, 2011). 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa federal de transferência de renda 

instituído pela Lei nº 10.836, de janeiro de 2004 e regulamentado pelo Decreto nº 5.209 de 

2004, que prevê condicionalidades, na forma de compromissos assumidos pelas famílias 

beneficiárias, nas áreas de saúde e educação, tais como: acompanhamento pré-natal, 

nutricional e frequência escolar em estabelecimento público de ensino. A gestão e execução 

desse programa se dão de maneira descentralizada, interministerial, envolvendo a integração 

de esforços entre os entes federados, observada a intersetorialidade, a participação 

comunitária e o controle social, além de focar em três eixos principais de atuação, quais sejam 

(CRAVEIRO; XIMENES, 2013): 

a) Redução imediata da pobreza, por meio da transferência direta de renda às 

famílias; 

b) Reforço do direito de acesso das famílias aos serviços básicos nas áreas de 

saúde, educação e assistência social, contribuindo para erradicar o ciclo da 

pobreza entre gerações;  
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c) Integração com outras ações e programas do governo (nas três esferas) e da 

sociedade, apoiando as famílias a superarem a situação de vulnerabilidade e 

pobreza. 

Para Cavalcante (2009), o Programa Bolsa Família introduziu inovações 

importantes aos programas de transferência de renda, tais como: 

a) Contribuir para a superação e a ruptura da transmissão intergeracional da 

pobreza no Brasil;  

b) Proteger a família inteira em vez do indivíduo;  

c) Potencializar as ações de governo, articulando União, Unidades da Federação 

e municípios;  

d) Construir uma gestão configurada em redes; 

e) Assumir a educação como direito coletivo, subjetivo e inalienável. 

 

4.2.3 Políticas públicas de superação da pobreza no semiárido brasileiro 

 

Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: um 

Milhão de Cisternas Rurais – P1MC 

 

A Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA, 2016) conta com mais de 700 

órgãos em sua Rede, e criou no início dos anos 2000, um programa para atender a uma 

necessidade básica da população que vive no campo: água de beber. Nesse sentido, logo 

depois nasceu o ―Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o 

Semiárido: um Milhão de Cisternas Rurais – P1MC‖ cujo principal objetivo era melhorar a 

vida das famílias que viviam na região semiárida do Brasil, garantindo o seu acesso à água de 

qualidade. 

De acordo com a Febrabran (2016, p. 6), os objetivos do P1MC são:  

 
a) Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população do SAB por meio 

da construção de cisternas; 

b) Propiciar o acesso descentralizado à água potável para 1 milhão de famílias, 

aproximadamente 5 milhões de pessoas; 

c) Mobilizar e capacitar 1 milhão de pessoas; 

d) Construir 1 milhão de cisternas para captação e armazenamento de água de 

chuva; 

e) Implementar um processo de formação, baseado na educação para a convivência 

com o semiárido e na participação das pessoas e grupos na implantação de 

políticas públicas. 
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Nesse contexto, segundo (ASA, 2016), milhões de pessoas da região rural do 

semiárido (SAB) ganharam a implantação de cisternas de placas para captação e 

armazenamento de água de chuva (Ações P1MC) próxima às cozinhas de suas residências 

(Figura 3). 

 

Figura 3 – Cisternas para captação e armazenamento de água de chuva 

 

Fonte: Asa (2016). 

 

A seleção das famílias do semiárido para participarem do P1MC segue os 

seguintes critérios (FEBRABAN, 2016, p.7): 

 
O público-alvo do P1MC são famílias na zona rural da região do semiárido 

brasileiro, sem água potável nas proximidades de suas casas, ou com precariedade 

nas fontes existentes: 

a) Mulheres chefes de famílias; 

b) Famílias com crianças de 0 a 6 anos; 

c) Crianças e adolescentes frequentando escolas; 

d) Adultos com idade igual ou superior a 65 anos; 

e) Deficientes físicos e/ou mentais. 

 

Conforme Borja et al. (2015), o processo de implementação das ações do P1MC 

envolveu a participação e capacitação das famílias beneficiadas, além da contratação de mão 

de obra local, em especial de pedreiros. A Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA, 2016) 

caracterizou a implantação das cisternas como uma tecnologia social, que além de garantir 

água à população do SAB, também promoveu o seu empoderamento. Dessa forma, o povo do 

semiárido vai construindo uma nova história com seu próprio suor, labor e alegria.  

Em mais de uma década, o P1MC passou a ter recursos previstos no Orçamento 

Geral da União por ter se transformado em uma Política Pública do Governo Federal, ao ser 

firmado o Termo de Parceria nº. 001/2003 com o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SESAN). O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) 
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reconhece e legitima as cisternas do P1MC como elemento de segurança hídrica e alimentar 

(ASA, 2016). Hoje, esse projeto integra o Programa Água para Todos (ASA, 2016; 

BARACHO, 2013; BORJA et al., 2015) e segundo Asa (2016), da sua implantação até a data 

de 02/01/2016, esse programa já construiu 578.336 cisternas rurais. 

 
Como desdobramento do P1MC, em 2007, a ASA estruturou o Programa  Uma 

Terra e Duas Águas (P1+2), que tem por objetivo garantir  a segurança alimentar das 

famílias agricultoras mediante a construção de reservatórios de água para a produção 

de alimentos, como pequenas barragens, tanques escavados em pedra, barreiros e 

cisternas com capacidade de armazenamento de 52 mil litros, maior do que as que 

guardam água para consumo humano. Também visa geração de renda para essas 

famílias por meio da venda do excedente da produção. De 2003 a 2012, a ASA 

havia construído 437.602 tecnologias sociais. Para isso, captou 817,8 milhões de 

reais, sendo 89% desse valor de recursos públicos e 11% de origem privada 

(BROCHARDT, 2015, p.3). 

 

Programa de Aquisição de Alimentos – PAA  

 

O Programa de Aquisição de Alimentos foi instituído pela Lei nº 10.696/2003com 

a finalidade de incentivar a agricultura familiar, compreendendo ações vinculadas à 

distribuição de produtos agropecuários para pessoas em situação de insegurança alimentar e à 

formação de estoques estratégicos. O PAA é coordenado pela Secretaria Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN) do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) (MAPA, 2016). 

Segundo a Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003 (BRASIL, 2003), compreende as 

seguintes finalidades do PAA: 

 
I. Incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e 

social, com fomento à produção com sustentabilidade, ao processamento de 

alimentos e industrialização e à geração de renda;  

II. Incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura 

familiar;  

III. Promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade 

necessárias, às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob 

a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável;  

IV. Promover o abastecimento alimentar, que compreende as compras 

governamentais de alimentos, incluída a alimentação escolar; 

V. Constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores 

familiares; 

VI. Apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e demais organizações 

formais da agricultura familiar;  

VII. Fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização. 

 

O PAA é um programa interministerial, coordenado pelos ministérios de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e Desenvolvimento Agrário (MDA), e 
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executado pelos governos estaduais e municipais e, em âmbito federal, pela Conab. Esse 

programa é uma ação do Governo Federal criado para contribuir com o enfrentamento da 

fome e da pobreza no Brasil, cujos objetivos são (MDA, 2016): 

a) Permitir que os agricultores familiares armazenassem seus produtos para que 

sejam comercializados no momento propício, a preços mais justos; 

b) Promover a inclusão social no campo por meio do fortalecimento da 

agricultura familiar;  

c) Contribuir para a formação de estoques estratégicos; 

d) Garantir o acesso a alimentos em quantidade, qualidade e regularidade 

necessárias às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional. 

O PAA compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de 

licitação. Esses alimentos são distribuídos gratuitamente a pessoas ou famílias que precisam 

de suplementação alimentar (porque estão em situação de insegurança alimentar e nutricional) 

e também a entidades de assistência social, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, 

bancos de alimentos, entre outros. Os alimentos adquiridos pelo PAA também podem compor 

estoques públicos estratégicos de alimentos (MDA, 2016). 

De acordo com o Mapa (2016), os fornecedores do PAA são os agricultores 

enquadrados no Pronaf, inclusive povos e comunidades tradicionais (Decreto nº 6.040, de 

07.02.2007). Entre eles encontram-se os extrativistas, quilombolas, famílias atingidas por 

barragens, trabalhadores rurais (Portaria MDA nº 47, de 26.11.08) e comunidades 

indígenas.Os consumidores são as instituições governamentais e não governamentais, que 

atendam populações em situação de insegurança alimentar e nutricionais. 

O orçamento do PAA é proveniente de recursos do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA). Para atingir todos os objetivos do programa, o PAA é desenvolvido em seis 

modalidades diferentes: a) Compra com Doação Simultânea, b) Compra Direta, c) Apoio à 

Formação de Estoques, d) Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite – PAA Leite, e) 

Compra Institucional, e f) Aquisição de Sementes (MDS, 2016). 

Apesar dos repetidos períodos de secas, o semiárido brasileiro tem enorme 

potencial produtivo.Entretanto, a região se mantém sistematicamente despreparada devido às 

políticas e estratégias destinadas à região, pois visam apenas o combate à seca, ao invés de se 

pautarem em ações voltadas para a convivência com o semiárido.Essa convivência tem se 

mostrado capaz de construir um conjunto de ações sustentáveis do ponto de vista social, 

econômico, cultural e ambiental. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa 
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Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), dentre outros, são significativos no SAB, e 

apresentam sinergia com a agricultura familiar (AS-PTA, 2012). 

 

Projeto Policultura no semiárido 

 

Destaca-se como experiência de superação da pobreza no semiárido brasileiro, o 

Projeto Policultura no Semiárido (1999-2011), desenvolvido pelo Instituto de Permacultura da 

Bahia (IPB), que envolveu um conjunto de práticas ambientalmente e economicamente 

sustentáveis, reunindo o conhecimento empírico dos pequenos produtores e o conhecimento 

técnico baseado nos princípios da agroecologia e da permacultura, que resultou na criação de 

campos de policultura experimentais em diversas propriedades rurais dos quatro municípios 

baianos atendidos (Cafarnaum, Morro do Chapéu, Ourolândia e Umburanas). Esses campos, 

de área inicial de ½ a 1 hectare, e posteriormente de apenas 1.000 m2, foram cultivados 

segundo as potencialidades de cada local, desenvolvendo processos de sucessão natural de 

espécies, utilizando plantas de ciclos curto (feijão, rúcula), médio (milho, girassol) e longo 

(mamona, andu), mesclando-as com plantas arbóreas (algodão-mocó) e rasteiras (abóbora, 

batata-doce, feijão-de-corda, melancia, maxixe) (IPB, 2007 citado por VENTURA; 

ANDRADE, 2011). Tratou-se de iniciativa simples que possibilitou aos agricultores 

familiares produzir sem necessidade de sistemas de irrigação, além de manter campos verdes 

e produtivos durante todo o ano, com um custo aproximado de apenas R$ 34,00 por 

família/mês (IPB, 2014). 

De acordo com dados do IPB (IPB, 2014), entre os resultados numéricos 

alcançados pelo projeto destacam-se: 

a) Estimativa de que cerca de 1.500 famílias adotaram técnicas agrícolas mais 

sustentáveis, representando mais de 400 propriedades; 

b) Mais de 300 agricultores receberam formação técnica em policultura;  

c) Dez viveiros comunitários implantados para a produção de mudas; 

d) Quase 80 mil árvores nativas ou adaptadas ao clima semiárido foram 

plantadas;  

e) Aumento da produtividade geral das terras em pelo menos 20%; 

f) Estimativa de mais de 50% de produtos antes comprados em mercados 

externos passaram a ser produzidos nas próprias propriedades;  

g) Mais de 1.000 caixas de abelha instaladas;  
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h) Cinquenta agricultores receberam capacitação para serem líderes e interagirem 

com as comunidades;  

i) Quarenta jovens foram formados como agentes comunitários rurais (ACRs); 

j) Criação de quatro associações de policultores, contando com um total de mais 

de 100 integrantes. 

O Programa Bolsa Família anteriormente discutido como uma das políticas 

públicas de erradicação da pobreza no Brasil vem ampliando sua cobertura ao longo dos anos 

na região semiárida, onde 3,4 milhões de famílias foram beneficiadas até dezembro de 2012, 

envolvendo um montante de R$ 517,94 milhões (Figura4). 

 

Figura 4 – Número de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família no semiárido 

brasileiro no período de 2008 a 2012 

 

Fonte: INSA, 2014 (com base em MDS, 2011).    

 

De acordo com Buainain e Garcia (2013), o desenvolvimento de qualquer medida 

de enfrentamento da situação de pobreza no semiárido brasileiro deve antes de tudo 

considerar quatro elementos: 

a) Que a pobreza rural no semiárido brasileiro é massiva e não localizada; 

b) Que a pobreza se revela em suas múltiplas faces, do analfabetismo à 

insegurança alimentar; das enfermidades à falta de perspectiva; do déficit de 

proteção básica à miséria absoluta;  

c) A existência de elevada participação de pobres extremos;  

d) As condições gerais da própria região. Esses autores propõem uma estratégia 

de superação da extrema pobreza e seus diversos efeitos, contemplando três 

eixos de ação, quais sejam: proteger a população pobre para reduzir, o mais 

rápido possível, a exposição às inseguranças mais graves e com maiores 
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consequências futuras; intervir para interromper a reprodução da pobreza, 

impedindo a pobreza intergeracional e finalmente, criar mecanismos para 

inserir os pobres nos circuitos de geração e produção de riqueza, de forma 

que possam gerar renda suficiente para assumir seus projetos de vida.  

A Tabela 7 apresenta o número de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa 

Família no semiárido brasileiro e seus respectivos valores nominais totais por estado, na 

posição de dezembro de 2012. 

 

Tabela 7–Número de famílias beneficiadas e valor nominal total das transferências do 

Programa Bolsa Família – dez/2012 

Semiárido 
Nº Famílias  

Beneficiadas 

Valor Nominal Total das 

Transferências do Programa 

Bolsa Família (R$) 

Alagoano 143.379 23.241.182,00 

Baiano 1.027.877 154.556.716,00 

Cearense 718.879 106.072.887,00 

Mineiro 171.737 26.244.749,00 

Paraibano 307.755 46.378.839,00 

Pernambucano 563.324 85.264.066,00 

Piauiense 188.295 29.201.664,00 

Potiguar 248.085 35.540.962,00 

Sergipano 74.586 11.440.702,00 

TOTAL 3.443.917 517.941.767,00 
Fonte: INSA, 2014 (com base em MDS, 2011). 

 

Complementarmente ao conteúdo discutido nesta seção no âmbito das políticas 

públicas de erradicação da pobreza no semiárido brasileiro, o Quadro 2 apresenta uma sinopse 

dos principais programas e políticas públicas de superação da pobreza no semiárido brasileiro. 
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Quadro 2– Programas e políticas públicas de superação da pobreza no semiárido brasileiro 

Políticas Públicas 

(Ano 

Implementação/ 

Órgão Gestor) 

Objetivo 
Público-

alvo 
Ações Resultados Alcançados 

Integração com 

Outras Políticas 

 

PROGRAMA 

BOLSA FAMÍLIA
1,2

 

 

(2004/ MDS) 

 

Reduzir a 

pobreza por 

meio da 

transferência 

direta de 

renda com 

condicionali-

dades na área 

de saúde e 

educação. 

 

Brasileiros de 

famílias 

pobres (renda 

mensal por 

pessoa entre 

R$ 77,01 e R$ 

154) e 

extremamente 

pobres (renda 

mensal por 

pessoa de até 

R$ 77). 

 

Ações 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. 

 

- De 2008 a 2012, 94,3% dos estudantes do 2º ao 5º ano 

do ensino fundamental permaneceram na escola. Do 6º ao 

9º ano, 85,7% dos alunos continuaram seus estudos. O 

índice de permanência dos alunos do Bolsa Família no 

final das séries do Ensino Médio foi de 74,1%. 

- Redução da desigualdade social de 15 a 20%. 

- Aquecimento da economia, pois o dinheiro pago aos 

beneficiários volta aos cofres públicos via impostos. A 

cada real adicional gasto no Bolsa Família estima-se um 

crescimento de 1,78 reais no PIB. 

- A pobreza e a extrema pobreza somadas caíram de 

23,9% para 9,6% da população. 

- Reduções em 51% no déficit de estatura média das 

crianças beneficiárias e de 58% da mortalidade infantil 

entre 0 e 6 anos; e aumento na vacinação que  passou de 

79% para 82%. 

- 75% das pessoas atendidas pelo programa trabalham e a 

maioria gasta o benefício com alimentação, roupas e 

despesas com o bem-estar da família. 

- 145 mil agricultores familiares que recebem Bolsa 

Família fornecem produtos ao Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE). 

 

- Plano Brasil Sem 

Miséria. 

- Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego 

(Pronatec). 

- Alfabetização de 

Adultos e Educação 

Integral. 

- Mais Educação 

- Saúde na Escola 

- Programa 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

- Atenção Básica a 

Saúde. 

- Luz para Todos. 

Fonte: Elaborado pela autora por compilação de dados encontrados nas referências abaixo. 
1
MDS, 2014a; 

2
PNUD, 2013.    
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Quadro 2– Programas e políticas públicas de superação da pobreza no semiárido brasileiro (Continuação) 

Políticas Públicas 

(Ano Implementação/ 

Órgão Gestor) 
Objetivo Público-alvo Ações Resultados Alcançados 

Integração com Outras 

Políticas 

 

PROGRAMA BRASIL 

SEM MISÉRIA
3, 4

 

 

(2011/MDS)  

 

Promover a inclusão 

social e produtiva da 

população 

extremamente pobre 

e perseguir a meta de 

tornar residual o 

percentual dos que 

vivem abaixo da 

linha da pobreza. 

 

O programa é 

direcionado aos 

brasileiros que 

vivem em lares 

cuja renda 

familiar é de até 

R$ 70 por 

pessoa. 

 

Três eixos de ações: 

um de garantia de 

renda, para alívio 

imediato da situação 

de extrema pobreza; 

outro de acesso a 

serviços públicos, para 

melhorar as condições 

de educação, saúde e 

cidadania das famílias; 

e um terceiro de 

inclusão produtiva, 

para aumentar as 

capacidades e as 

oportunidades de 

trabalho e geração de 

renda entre as famílias 

mais pobres do campo 

e das cidades. 

 

- Em março de 2013, os últimos 

brasileiros do Programa Bolsa 

Família que ainda viviam na 

miséria transpuseram a linha da 

extrema pobreza. Com eles, 22 

milhões de pessoas superaram tal 

condição desde o lançamento do 

Plano. 

- 900,8 mil matrículas em cursos 

de qualificação profissional do 

PRONATEC até 2013, com 

previsão de 1 milhão de matrículas 

em 2014. 

- 172 mil operações do Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) 

realizadas por famílias de 

agricultores familiares de baixa 

renda. 

 

Área de Educação: Brasil 

Alfabetizado; Mais Educação. 

Área de Saúde: Unidades Básicas de 

Saúde; Brasil Sorridente; Saúde da 

Família; Olhar Brasil; Distribuição de 

Medicamentos; Rede Cegonha; Saúde 

na Escola. 

Área de Assistência Social e 

Segurança Alimentar: Centro de 

Referência da Assistência Social 

(CRAS); Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social 

(CREAS); Banco de Alimentos; 

Cozinhas Comunitárias; Bolsa Família. 

Renda: Bolsa Família; Benefício de 

Prestação Continuada (BPC); 

Rural: Assistência Técnica; Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA); 

Água e Luz para todos; Bolsa Verde. 

Urbano: Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC); Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC); Minha Casa, 

Minha Vida; Catadores. 

Fonte: Elaborado pela autora por compilação de dados encontrados nas referências abaixo. 
3
MDS, 2014a; 

4
MDS, 2014b. 
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Quadro 2– Programas e políticas públicas de superação da pobreza no semiárido brasileiro (Continuação) 

 

Políticas Públicas 

(Ano Implementação/ 

Órgão Gestor) 

Objetivo Público-alvo Ações 
Resultados 

Alcançados 

Integração com 

Outras Políticas 

 

PROGRAMA BRASIL 

ALFABETIZADO (PBA)
 4, 5

 

 

(2003/MEC)  

 

OBS: Implementado em 2003, 

com reformulação do 

programa, em 2007. 

 

Promover a superação do 

analfabetismo entre jovens com 15 

anos ou mais, adultos e idosos e 

contribuir para a universalização do 

ensino fundamental no Brasil. Sua 

concepção reconhece a educação 

como direito humano e a oferta 

pública da alfabetização como porta 

de entrada para a educação e a 

escolarização das pessoas ao longo de 

toda a vida. 

 

Jovens, adultos e 

idosos. 

 

Apoiar técnica e 

financeiramente os 

projetos de 

alfabetização de jovens, 

adultos e idosos 

apresentados pelos 

estados, municípios e 

Distrito Federal. 

 

- O programa atendeu 

cerca de 14,7 milhões de 

jovens e adultos entre 

2003 e 2012. 

- Em 2012, cerca de 1 

milhão e 200 mil 

alfabetizandos foram 

atendidos. 

 

- Programa Nacional 

do Livro Didático para 

a Alfabetização de 

Jovens e Adultos. 

- Coleção Literatura 

para Todos 

- Programa Educação 

nas Prisões. 

- Projeto Olhar Brasil. 

- Formação de 

educadores 

- Luz para Todos. 

 

PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO 
4, 6

 

 

(2010/MDS/MEC) 

 

Contribuir para a melhoria da 

aprendizagem por meio da ampliação 

do tempo de permanência de crianças, 

adolescentes e jovens matriculados em 

escola pública, mediante oferta de 

educação básica em tempo integral nas 

redes estaduais e municipais de ensino 

que amplia a jornada escolar nas 

escolas públicas, para no mínimo, 7 

horas diárias. 

 

- Beneficiários do 

Programa Bolsa 

Família. 

 

- Crianças, 

adolescentes e 

jovens das redes 

estaduais e 

municipais de 

ensino. 

 

São desenvolvidas ações 

optativas nos 

macrocampos: 

pedagógico; educação 

ambiental; esporte e 

lazer; direitos humanos 

em educação; cultura e 

artes; cultura digital; 

promoção da saúde; 

comunicação e uso de 

mídias; investigação no 

campo das ciências da 

natureza e educação 

econômica. 

 

- Mais de 4 mil crianças 

do Bolsa Família são 

beneficiárias do Mais 

Educação. 

 

- Em 2011, aderiram ao 

Programa Mais Educação 

14.995 escolas com 

3.067.644 estudantes. 

 

- Bolsa Família. 

- Programa Nacional 

do Livro Didático para 

a Alfabetização de 

Jovens e Adultos. 

- Coleção Literatura 

para Todos 

- Programa Educação 

nas Prisões. 

- Projeto Olhar Brasil. 

- Formação de 

educadores 

- Luz para Todos. 

Fonte: Elaborado pela autora por compilação de dados encontrados nas referências abaixo. 
4
MDS, 2014b; 

5
MEC, 2014;

6
Brasil, 2010.  
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Quadro 2– Programas e políticas públicas de superação da pobreza no semiárido brasileiro (Continuação) 

 

Políticas Públicas 

(Ano Implementação/ 

Órgão Gestor) 

Objetivo Público-alvo Ações Resultados Alcançados 
Integração com 

Outras Políticas 

 

PROGRAMA LUZ PARA 

TODOS
7, 8

 

 

 

(Em 2003 foi lançado, por 

meio do Decreto 4.873 de 

11/11/2003. O programa é 

coordenado pelo Ministério 

de Minas e Energia, 

operacionalizado pela 

Eletrobrás e executado pelas 

concessionárias de energia 

elétrica e cooperativas de 

eletrificação rural em parceria 

com os governos estaduais).  

 

Propiciar o 

atendimento com 

energia elétrica à 

parcela da 

população do meio 

rural que não 

possui acesso a 

esse serviço 

público. 

 

- Pessoas domiciliadas em 

áreas de concessão e 

permissão cujo atendimento 

resulte em elevado impacto 

tarifário, de acordo com 

critérios a serem definidos 

pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL); 

ou pessoas atendidas pelo 

Programa Territórios da 

Cidadania ou pelo Plano 

Brasil Sem Miséria. 

- Pessoas atendidas pelos 

projetos de eletrificação em 

assentamentos rurais, 

comunidades indígenas, 

quilombolas e outras 

comunidades localizadas em 

reservas extrativistas ou em 

áreas de empreendimentos de 

geração ou transmissão de 

energia elétrica, cuja 

responsabilidade não seja do 

respectivo concessionário; e 

escolas, postos de saúde e 

poços de água comunitários. 

 

Facilitar a integração 

das iniciativas públicas 

no meio rural, tanto no 

que diz respeito aos 

programas sociais e 

ações de atendimento de 

serviços básicos 

(educação, saúde, 

abastecimento de água) 

quanto às políticas de 

incentivo à agricultura 

familiar, aos pequenos 

produtores e 

comerciantes locais, 

contribuindo para o 

desenvolvimento 

econômico e social das 

áreas beneficiadas. 

 

- Em 2013, 92,9% dos atendidos pelo 

programa disseram que tiveram 

melhoria na qualidade de vida;50,8% 

realizaram atividades escolares 

durante a noite;40,6% passaram a ter 

disponibilidade de Posto de Saúde na 

sua comunidade. 

- Em 2014, o programa chegou para 

cerca de15,3 milhõesde moradores 

rurais de todo o país. 

- 244 mil ligações foram realizadas 

para famílias inscritas no Cadastro 

Único, 177 mil delas beneficiárias do 

Bolsa Família. 

- Estima-se que as obras do programa 

geraram 474 mil novos postos de 

trabalho e utilizou 1,1 milhão de 

transformadores e mais de 7,9 milhões 

de postes, dos quais 13,3 mil foram 

desenvolvidos com nova tecnologia 

utilizando resina de poliéster reforçada 

com fibra de vidro. 

- Foram empregados também 1,5 

milhão de km de cabos elétricos, parte 

deles subaquáticos para a travessia de 

rios, vencendo distâncias que antes 

não poderiam ser alcançadas. 

 

- Bolsa Família. 

- Programa Brasil 

Sem Miséria 

- Programa Mais 

Educação 

- Programa Brasil 

Alfabetizado 

Fonte: Elaborado pela autora por compilação de dados encontrados nas referências abaixo. 
7
MDS, 2014c; 

8
MME, 2014.  
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Quadro 2– Programas e políticas públicas de superação da pobreza no semiárido brasileiro (Continuação) 

Políticas Públicas 

(Ano Implementação/ 

Órgão Gestor) 

Objetivo Público-alvo Ações Resultados Alcançados 
Integração com 

Outras Políticas 

 

PROGRAMA ÁGUA 

PARA TODOS
9, 10

 

 

(2011/Secretaria de 

Desenvolvimento 

Regional do Ministério da 

Integração Nacional) 

 

Garantir o amplo 

acesso à água para 

as populações 

rurais dispersas e 

em situação de 

extrema pobreza, 

seja para o 

consumo próprio ou 

para a produção de 

alimentos e à 

criação de animais, 

possibilitando a 

geração de 

excedentes 

comercializáveis 

para a ampliação da 

renda familiar dos 

produtores rurais. 

 

O público-alvo do 

programa são as 

famílias inscritas no 

Cadastro Único. 

 

OBS: Para se inscrever 

no Cadastro Único é 

necessário possuir 

renda de até meio 

salário mínimo por 

pessoa. Todavia, as 

famílias com renda 

mensal total até três 

salários mínimos só 

devem ser cadastradas 

por demanda para 

programas específicos, 

como os programas de 

habitação e 

saneamento que 

utilizem os registros do 

Cadastro Único para a 

seleção das famílias. 

 

- Construção de 

cisternas de água de 

consumo; 

- Construção para 

água de produção; 

 

- Construção de 

barreiros; 

- Perfuração de 

poços; 

 

- No triênio de 2011/2014, um 

contingente de mais de 160 mil famílias 

no semiárido nordestino e no norte de 

Minas Gerais foi contemplado com as 

cisternas de água para consumo. 

- Perfuração de 615 poços, 453 barreiros 

para dessedentação animal e 36 sistemas 

simplificados de abastecimento de água; 

- 481 mil cisternas para água de consumo 

foram entregues para famílias do 

semiárido; 

- 41,1 mil cisternas de água para 

produção e outras tecnologias sociais 

foram entregues; 

- 76 mil cisternas de produção e outras 

tecnologias sociais serão instaladas até 

2014 para recuperar a capacidade 

produtiva das famílias afetadas pela 

estiagem prolongada no semiárido; 

- Estão sendo implantados pela Codevasf, 

kits familiares de irrigação que têm 

capacidade para irrigar uma área de 500 

metros quadrados e são destinados a 

pequenos assentamentos ou 

agrupamentos de produtores rurais. 

 

- Bolsa Família. 

- Luz Para Todos 

- Programa Nacional 

de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar 

(Pronaf) 

- Programa Mais 

Educação 

- Programa Brasil Sem 

Miséria 

 

Fonte: Elaborado pela autora por compilação de dados encontrados nas referências abaixo. 
9
MDS, 2015; 

10
PP, 2014.  
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Quadro 2– Programas e políticas públicas de superação da pobreza no semiárido brasileiro (Continuação) 

 

Políticas Públicas 

(Ano Implementação/Órgão Gestor) 
Objetivo Público-alvo Ações Resultados Alcançados 

Integração 

com Outras 

Políticas 

 

PROGRAMA 

PRÓJOVEM
11, 12 

(2008/Conjugação de esforços da 

Secretaria-Geral da Presidência da 

República e dos Ministérios da Educação, 

do Trabalho e Emprego e do 

Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, observada a intersetorialidade, sem 

prejuízo da participação de outros órgãos 

e entidades da administração pública 

federal)  

O Prójovem possui 4 modalidades: 

- Prójovem Adolescente: direcionado a 

jovens entre 15 e 17 anos. Gestor - O 

Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS); 

- Prójovem Urbano: direcionado a jovens 

entre 18 e 29 anos. Gestor - A Secretaria 

Geral da Presidência da República;  

- Prójovem Campo – Saberes da Terra: 

direcionado a jovens entre 18 e 29 anos. 

Gestor - Ministério da Educação; 

- Póojovem Trabalhador: direcionado a 

jovens entre 18 e 29 anos. Gestor - 

Ministério do Trabalho e Emprego: 

Promover a 

reintegração dos 

jovens ao processo 

educacional, sua 

qualificação 

profissional e seu 

desenvolvimento 

humano. 

 

O público ao qual o 

Prójovem é voltado, 

em sua maioria, são 

os jovens (entre 15 a 

29 anos) em que 

suas famílias são 

beneficiárias do 

Bolsa Família, além 

daqueles que se 

encontram em 

situação de risco 

pessoal e/ou social, 

encaminhados ou 

não por outros 

programas e projetos 

da rede social. 

 

As ações 

desenvolvidas nas 

subdivisões do 

programa 

(Prójovem 

Adolescente, 

Prójovem Urbano, 

Prójovem 

Trabalhador e 

Prójovem Campo) 

envolvem o 

Conselho Nacional 

da Juventude e a 

Secretaria Geral da 

Juventude, em 

parcerias com 

diversos 

Ministérios, entre 

eles da Educação, 

do Trabalho e 

Emprego, e do 

Desenvolvimento 

Social e Combate 

à Fome. 

 

Cada estado, município possui 

uma gama de público-alvo 

relativo a cada tipo de 

programa Prójovem. Abaixo 

estão alguns resultados do 

Projovem urbano de 2010: 

Dos 47.142 participantes 

efetivos, 65% são do sexo 

feminino, 73% são negros ou 

pardos e 38% com idade 

compreendida entre 25 e 29 

anos (considerando os casos 

válidos). É, portanto, relevante 

assinalar a elevada 

participação de indivíduos do 

sexo feminino e também os de 

raça/cor preta e parda se 

considerarmos a distribuição 

da população brasileira por 

sexo e raça/cor. A 

predominância da participação 

feminina é a repetição do que 

habitualmente se vem 

observando no sistema de 

educação formal. 

 

- Bolsa Família. 

- Luz para 

Todos. 

Fonte: Elaborado pela autora por compilação de dados encontrados nas referências abaixo. 
11

Brasil, 2008; 
12

Búrigo, Eugênio e Souza, 2012.  
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Quadro 2– Programas e políticas públicas de superação da pobreza no semiárido brasileiro (Continuação) 

Políticas Públicas 

(Ano Implementação/ 

Órgão Gestor) 

Objetivo Público-alvo Ações Resultados Alcançados 
Integração Com 

Outras Políticas 

 

PROGRAMA 

CREDIAMIGO 
13, 14, 15

 

 

(1998/BNB) 

 

Contribuir para o 

desenvolvimento do 

setor 

microempresarial 

mediante a oferta de 

serviços financeiros 

e de orientação 

empresarial, de 

forma sustentável, 

oportuna e de fácil 

acesso, assegurando 

novas oportunidades 

de ocupação e renda 

no Brasil. 

 

Os clientes do 

Crediamigo são pessoas 

que trabalham por conta 

própria, empreendedores 

individuais ou reunidos 

em grupos solidários que 

atuam nos setores 

informal ou formal da 

economia. 

 

O Crediamigo também 

facilita o acesso ao 

crédito às pessoas de 

perfil empreendedor que 

tenham interesse em 

iniciar uma atividade 

produtiva, através dos 

bancos comunitários. 

 

- Ações rápidas e sem 

burocracia na concessão de 

créditos em grupo solidário 

ou individual. 

- Oferece aos 

empreendedores 

acompanhamento e 

orientação para melhor 

aplicação do recurso, a fim 

de integrá-los de maneira 

competitiva ao mercado. 

- Abertura de conta 

corrente para seus clientes, 

sem cobrar taxa de 

abertura e manutenção de 

conta, com o objetivo de 

facilitar o recebimento e 

movimentação do crédito. 

- É ferramenta de 

superação da pobreza e 

redução das desigualdades 

sociais e regionais. 

 

- Em 2013, realizou 2,8 

milhões de operações e 

emprestou R$ 3,4 bilhões no 

Programa Crescer. Isso 

mostra a força do 

Crediamigo como parceiro 

do Governo Federal nessa 

importante política para o 

nosso País. 

- No 1º semestre de 2014, 

foram concedidos R$ 3,3 

bilhões, que correspondem a 

69,4% do volume total de 

operações de curto prazo e 

representam expansão de 

24,5% em comparação ao 

primeiro semestre de 2013. 

 

- O Crediamigo faz 

parte do Crescer - 

Programa Nacional 

de Microcrédito do 

Governo Federal - 

uma das estratégias 

do Plano Brasil Sem 

Miséria para 

estimular a inclusão 

produtiva da 

população 

extremamente 

pobre. 

- Bolsa Família. 

Fonte: Elaborado pela autora por compilação de dados encontrados nas referências abaixo. 
13

BNB, 2014a; 
14

BNB, 2013; 
15

.BNB, 2014c. 
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Quadro 2– Programas e políticas públicas de superação da pobreza no semiárido brasileiro (Continuação) 

Políticas Públicas 

(Ano Implementação/ 

Órgão Gestor) 

Objetivo Público-alvo Ações Resultados Alcançados 
Integração com Outras 

Políticas 

 

PROGRAMA 

MICROFINANÇA 

RURAL DO BANCO 

DO NORDESTE - 

AGROAMIGO 
14, 15, 16, 

17, 19
 

 

(Implementado em 

2005; Gestores: Banco 

do Nordeste - BNB; 

Instituto Nordeste 

Cidadania - INEC; 

Ministério do 

Desenvolvimento 

Agrário - MDA). 

 

Contribuir para o 

desenvolvimento 

da agricultura 

familiar na área 

de atuação do 

Banco do 

Nordeste, 

mediante a 

concessão de 

microcrédito 

rural, orientado e 

acompanhado, de 

forma 

sustentável, 

promovendo a 

melhoria de 

renda dos 

clientes. 

 

- São pessoas que 

trabalham por 

conta própria, 

empreendedores 

individuais ou 

reunidos em 

grupos solidários 

que atuam nos 

setores informal 

ou formal da 

economia. 

- Pessoas que 

participam do 

Bolsa Família. 

 

Melhorar o perfil 

social e econômico do 

agricultor (a) familiar 

do Nordeste e norte 

de Minas Gerais, 

atendendo a milhares 

de agricultores 

familiares, 

enquadrados no 

Programa Nacional de 

Fortalecimento da 

Agricultura Familiar 

(PRONAF), com 

exceção dos grupos A 

e A/C. 

- É um importante 

instrumento de 

superação da pobreza 

e redução das 

desigualdades sociais 

e regionais 

 

- Em Julho/2014, o Agroamigo tinha 

cerca de 2,5 milhões de operações 

contratadas. Com uma carteira ativa de 

R$ 2,54 bilhões, contando com mais de 

843 mil clientes ativos. 

- 655,1 mil (58,6%) operações 

realizadas por beneficiários do Bolsa 

Família; 

- 834,3 mil (74,6%) operações 

realizadas por pessoas inscritas no 

Cadastro Único, totalizando 1,12 

milhão. Operações realizadas no 

período de 2011 a 2013. 

- 52% das operações foram feitas por 

mulheres; e 80% por negras ou negros. 

- Ressalte-se que 63% dos 734.265 

clientes desse programa encontram-se 

distribuídos no semiárido, região onde 

se concentra a maior parte da pobreza. 

 

- Bolsa Família. 

- A atuação do Agroamigo 

junto ao Plano Brasil Sem 

Miséria acontece por meio 

da concessão de crédito 

aos beneficiários dos 

seguintes programas: 

Bolsa Família; Programa 

de Fomento às Atividades 

Produtivas Rurais. 

- Programa de Aquisição 

de Alimentos – PAA. 

- Merenda Escolar. 

- Zoneamento Agrícola. 

- Programa de Garantia de 

Preços para a Agricultura 

Familiar – PGPAF. 

- Assistência Técnica – 

ATER. 

- Proagro Mais. 

Fonte: Elaborado pela autora por compilação de dados encontrados nas referências abaixo. 
14

BNB, 2013; 
15

BNB, 2014c;
16

BNB, 2014d;
17

SFRI-SUDENE/MI, 2014;
19

BNB, 2014b. 

  



78 

Quadro 2– Programas e políticas públicas de superação da pobreza no semiárido brasileiro (Continuação) 

 

Políticas Públicas 

(Ano Implementação/ 

Órgão Gestor) 

Objetivo Público-alvo Ações 
Resultados 

Alcançados 

Integração com 

Outras Políticas 

PROGRAMA 

NACIONAL DE 

FORTALECIMENTO 

DA AGRICULTURA 

FAMILIAR 

(PRONAF)
14, 17

 

 
Institucionalizado em 

28/07/1996, mas só a 

partir de 1997 passou a 

operar de forma integrada 

em todo território 

nacional. 

 

Gestores: Sistema 

Nacional de Crédito Rural 

(SNCR), agrupados em 

básicos (Banco do Brasil, 

Banco do Nordeste e 

Banco da Amazônia) e 

vinculados (BNDES, 

Bancoob, Bansicredi e 

associados à Febraban). 

Fortalecer as 

atividades 

desenvolvidas 

pelo produtor 

familiar, de forma 

a integrá-lo à 

cadeia de 

agronegócios, 

proporcionando-

lhe aumento de 

renda e agregando 

valor ao produto e 

à propriedade, 

mediante a 

modernização do 

sistema produtivo, 

valorização do 

produtor rural e a 

profissionalização 

dos produtores 

familiares. 

Agricultores e produtores rurais familiares 

que compõem as unidades familiares de 

produção rural e que comprovem seu 

enquadramento mediante Declaração de 

Aptidão ao PRONAF (DAP); 

Agricultores e produtores rurais familiares 

que atendam às exigências previstas no item 

anterior e que sejam: 

- Pescadores artesanais que se dediquem à 

pesca artesanal, com fins comerciais, 

explorando a atividade como autônomos, 

com meios de produção próprios ou em 

regime de parceria com outros pescadores 

igualmente artesanais; 

- Aquicultores que se dediquem ao cultivo 

de organismos que tenham na água seu 

normal ou mais frequente meio de vida e 

explorem área não superior a 2 hectares de 

lâmina d’água ou ocupem até 500 m³ de 

água, quando a exploração se efetivar em 

tanque-rede; ou silvicultores que cultivem 

florestas nativas ou exóticas e que 

promovam o manejo sustentável daqueles 

ambientes. 

- Agricultores e produtores rurais familiares 

que comprovem seu enquadramento 

mediante apresentação da Declaração de 
Aptidão ao PRONAF (DAP). 

-Viabilizar o 

crédito aos 

agricultores 

familiares; 

- Fornecer 

orientação técnica 

a quem capta o 

crédito; 

 

- O Relatório de Gestão 

2013 do Ministério da 

Integração Nacional, 

Secretaria de Fundos 

Regionais e Incentivos 

Fiscais e Superintendência 

do Desenvolvimento do 

Nordeste (SFRI-

SUDENE/MI) reportam 

que através do BNB, os 

recursos emprestados aos 

colonos e assentados da 

reforma agrária, 

enquadrados no Grupo A 

do PRONAF foram R$ 

45,2 milhões 

representando 1,8% do 

total contratado e 0,3% do 

número de beneficiários 

do programa como um 

todo. Aos demais grupos 

destinaram-se recursos de 

19,4% do total de 

aplicações do FNE no ano 

de 2013. 

- Brasil Sem 

Miséria 

- Bolsa Família. 

Fonte: Elaborado pela autora por compilação de dados encontrados nas referências apresentadas abaixo.  
14

BNB, 2013;
17

SFRI-SUDENE/MI, 2014.  
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Quadro 2– Programas e políticas públicas de superação da pobreza no semiárido brasileiro (Continuação) 

Políticas Públicas 

(Ano Implementação/ 

Órgão Gestor) 

Objetivo Público-alvo Ações 
Resultados 

Alcançados 

Integração com 

Outras 

Políticas 

GARANTIA 

SAFRA (GS) 
20, 21, 22

 

 

(Criado pela Lei 

10.420 de 10 de abril 

de 2002, Ministério 

do Desenvolvimento 

Agrário – MDA). 

É uma ação do 

PRONAF que visa 

garantir uma renda 

por tempo 

determinado aos 

agricultores 

familiares da 

região semiárida 

brasileira que 

tenham perdido 

sua safra em 

decorrência da 

seca ou excesso 

hídrico 

(enchentes). 

Agricultores e agricultoras 

familiares localizados na região 

Nordeste, na área norte do Estado 

de Minas Gerais, Vale do Mucuri, 

Vale do Jequitinhonha 

(majoritariamente semiárida, área 

de atuação da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste - 

SUDENE), e na área norte do 

Estado do Espírito Santo, que 

sofreram perda de safra por motivo 

de seca ou excesso de chuvas. E 

também para agricultores familiares 

de outros municípios situados fora 

da área da SUDENE, desde que 

atendidos previamente alguns 

requisitos, como a comprovação de 

que os agricultores familiares se 

encontram em municípios 

sistematicamente sujeitos a perda 

de safra em razão de estiagem ou 

excesso hídrico.  

Este seguro é 

acionado quando for 

comprovada a perda 

de pelo menos 50% 

da safra no 

município por seca 

ou excesso de 

chuva. 

 

Incentivo à 

Agricultura Familiar 

na região: A ação 

procura incentivar a 

produção agrícola 

na região, 

privilegiando os 

agricultores 

familiares, 

população mais 

vulnerável ao 

fenômeno da seca. 

Para garantir renda a 

agricultoras e 

agricultores 

familiares que 

perderam a safra por 

causa da seca, foi 

liberado, no mês de 

outubro, o pagamento 

de R$104,1 milhões 

do programa 

Garantia-Safra para 

mais de 612 mil 

produtores rurais do 

semiárido. Foram 

beneficiados 580 

municípios dos 

estados da Bahia, 

Ceará, Minas Gerais, 

Paraíba, Pernambuco 

e Piauí. O pagamento 

é referente às adesões 

feitas ao seguro para 

a safra 2013/2014. 

- PRONAF 

Fonte: Elaborado pela autora por compilação de dados encontrados nas referências abaixo. 
20

MDA, 2013; 
21

MDA, 2014; 
22

MDA, 2015. 
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Quadro2 – Programas e políticas públicas de superação da pobreza no semiárido brasileiro (Conclusão) 

 

Políticas Públicas 

(Ano Implementação/ 

Órgão Gestor) 

Objetivo Público-alvo Ações Resultados Alcançados 
Integração com 

Outras Políticas 

 

FNE VERDE - 

PROGRAMA DE 

FINANCIAMENTO À 

SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 
15, 16, 17, 18, 

 

Banco do Nordeste 

(BNB), Superintendência 

de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE) e 

Ministério da Integração 

Nacional (MI), 

 

Promover o 

desenvolvimento de 

empreendimentos e 

atividades econômicas 

que propiciem a 

preservação, 

conservação, controle 

e/ou recuperação do 

meio ambiente, com 

foco na sustentabilidade 

e no aumento da 

competitividade das 

empresas e cadeias 

produtivas. 

 

Produtores rurais 

e empresas 

rurais, 

industriais, 

agroindustriais, 

comerciais e de 

prestação de 

serviços, 

cooperativas e 

associações 

legalmente 

constituídas. 

 

As ações envolvem financiar 

a implantação, ampliação, 

modernização e reforma de 

empreendimentos, 

contemplando créditos para 

os investimentos 

relacionados ao uso 

sustentável de recursos 

florestais, de acordo com as 

regras do órgão ambiental 

competente; recuperação 

ambiental e convivência 

com o semiárido; produção 

de base agroecológica; 

controle e prevenção da 

poluição e da degradação 

ambiental em suas diversas 

formas (hídrica, do solo, do 

ar, sonora, radioativa etc.) e 

redução de emissão de gases 

do efeito estufa, entre outras. 

 

 

- Segundo o Relatório de 

gestão de 2013 do Banco do 

Nordeste, no exercício de 

2013, o FNE Verde teve 

uma participação de 0,4% 

com um montante de 218,2 

mil por meio de 80 

operações. 

- Conforme BNB, quanto às 

contratações relacionadas ao 

meio ambiente e à inovação, 

registrou-se, no primeiro 

semestre de 2014, a 

realização de 2.185 

operações, no montante de 

R$ 75,38 milhões, 

contratados nos programas 

ambientais FNE Verde. 

 

- Bolsa Família. 

- PRONAF 

- BRASIL SEM 

MISÉRIA 

Fonte: Elaborado pela autora por compilação de dados encontrados nas referências abaixo. 
15

BNB, 2014c; 
16

BNB, 2014d;
17

SFRI-SUDENE/MI, 2014;
18

BNB, 2014e;. 

. 
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5 O SEMIÁRIDO DO BRASIL 

 

A partir da criação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) 

por meio do artigo 159 da Constituição Federal de 1988, a norma constitucional determina 

que 50% dos recursos desse Fundo sejam aplicados no semiárido. Esta região foi formalmente 

definida pela Lei 7.827, de 27 de setembro de 1989, como inserida na área de atuação da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), com precipitação 

pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 milímetros (SILVA, 2007). 

Entretanto, a última atualização do espaço geográfico que delimita o semiárido 

brasileiro foi realizada por meio da Portaria de nº 89 de 16/03/2005 (ANEXOS A, B e C), do 

Ministério da Integração Nacional (MIN), resultado do trabalho desenvolvido por uma equipe 

interministerial que definiu que os municípios para fazerem parte da região semiárida, 

deveriam atender pelo menos a um dos seguintes critérios técnicos: precipitação 

pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 milímetros, índice de aridez de até 0,5, 

calculado pelo balanço hídrico que relaciona as precipitações e a evapotranspiração potencial, 

no período entre 1961 e 1990 e risco de seca maior que 60%, tomando-se por base o período 

entre 1970 e 1990 (MEDEIROS et al., 2012; MIN, 2005). 

Segundo ABRH (1987), Campos (1997) e Holanda (2013), as características 

marcantes do semiárido brasileiro são: 

a) Caatinga como bioma dominante, caracterizado pela cobertura vegetal 

rasteira; 

b) Embasamento cristalino predominante; 

c) Solos agrícolas, geralmente rasos; 

d) Evapotranspiração potencial acima de 2.000 milímetros; 

e) Rios, em sua maioria, intermitentes; 

f) Eventos hidrológicos externos frequentes: secas e cheias; 

g) Escoamento específico reduzido: 4 l/s/km² ou 1.260m³/hectare/ano; 

h) Solos cristalinos com potencial hidrogeológico restrito em cerca de 70% do 

território, com vazões médias no entorno de 4m³ por hora; 

i) Águas superficiais com vazão específica média de 4 l/s/km² é inferior a 1/5 da 

vazão específica média do país - 21 l/s/km²; 

j) Coeficiente de variação dos deflúvios muito elevado, superior a 1, com valor 

médio estimado em 1,4; 
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k) Baixo rendimento hídrico dos reservatórios de acumulação, em virtude das 

perdas no processo de evapotranspiração. 

Nesse contexto, a região semiárida brasileira também conhecida como sertão 

caracteriza-se também pela ocorrência de chuvas irregulares (com curtos períodos de muita 

chuva e longos períodos de muita seca) e solo raso, não conseguindo armazenar água, o que 

acarreta longos períodos de estiagem que historicamente acompanham essa região. Sua 

economia é basicamente de pecuária extensiva e agricultura familiar de baixo rendimento. Em 

períodos de seca, fica completamente comprometida pela perda de safras e morte dos animais. 

Todavia, essa região é economicamente viável, desde que haja uma adaptação ao ambiente 

para a convivência com o semiárido, por meio do respeito à natureza e à produção 

agroecológica com autonomia econômica e harmonia com o meio ambiente (MDS, 2014b). 

Considerando as condições edafoclimáticas, o semiárido apresenta como 

características um clima com temperaturas médias anuais entre 26 e 28ºC, insolação superior 

a 3.000 horas/ano, umidade relativa em torno de 65% e precipitação pluviométrica anual 

abaixo de 800 milímetros, além de solos litólicos, ou seja, com baixa profundidade e substrato 

predominantemente cristalino. Isto limita o acesso à água existente nos aquíferos subterrâneos 

e compromete a qualidade da água encontrada por meio de poços de baixa profundidade, 

devido ao elevado teor de sais, inviabilizando-a para o consumo humano, animal e para 

irrigação da lavoura (MIN, 2005;SILVA, 2012). 

Essa regiãopossui características hidrológicas e ecológicas relacionadas ao clima 

semiárido regional, muito quente e sazonalmente seco. Sua hidrologia é totalmente 

dependente do ritmo climático e as secas são marcadas tanto pela ausência e escassez, quanto 

pela alta variabilidade espacial e temporal das chuvas, onde não é rara a ocorrência de anos 

seguidos de seca. O episódio de limitação hídrica acontece anualmente, em decorrência de 

longo período seco que acarreta a desperenização dos rios e riachos endógenos. Sua paisagem 

é modelada pela caatinga – na língua indígena significa mata branca –, bioma de alta 

biodiversidade, em que se destaca a formação vegetal xerófila, com pequenas folhas que 

reduzem a transpiração, caules suculentos para armazenar água e raízes espalhadas que 

ajudam a capturar o máximo de água no período de chuvas (SILVA, 2012). 

De acordo com BNB (2005), o clima semiárido caracteriza-se tradicionalmente 

por elevadas temperaturas, taxas de evapotranspiração substanciais, além da insuficiência e 

irregularidade temporal e espacial de precipitações, de maneira que ao longo dos anos 

ocorrem ora excesso de chuvas, ora a sua escassez, bem como, antecipação ou retardamento 

do período chuvoso. Conta ainda com um expressivo número de meses que registram 
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deficiência hídrica em relação à quantidade de água no solo disponível para as plantas. Isto 

evidencia a necessidade de se considerar os reflexos da semiaridez sobre as demais condições 

naturais: nos recursos de água, nas propriedades dos solos, no modelamento das paisagens e 

na vegetação. 

Conforme o Censo Agropecuário de 2006 do IBGE (IBGE, 2006), o semiárido 

brasileiro possui em torno de 1,7 milhão de estabelecimentos rurais, ocupando 49,4 milhões 

de hectares, o equivalente a 50% da área total das unidades territoriais dessa região, dos quais 

450 mil tinham área inferior a 2 hectares e outros 560 mil com área entre 2 e 5 hectares. Dessa 

forma, totaliza-se um milhão de estabelecimentos classificados como minifúndios, cujo 

tamanho é insuficiente para viabilizar, nas condições do semiárido, sustentabilidade em um 

sentido amplo. Contudo, esses estabelecimentos contribuíram com 31% do valor total da 

produção agrícola da região. Em contrapartida, 40 mil deles com mais de 200 hectares foram 

responsáveis por 14% do valor da produção, o que demonstra o tamanho da desigualdade de 

condições, da concentração de terras e da heterogeneidade do produto gerado nessa região, 

cujo setor agrícola contava com 5,2 milhões de pessoas ocupadas em 2006.  

Todavia, o semiárido brasileiro estende-se por oito estados da região Nordeste 

(Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) além do 

norte de Minas Gerais, totalizando uma extensão territorial de 980.133,079 km². Em relação à 

dimensão territorial dos estados, pode-se afirmar que 92,97% do território do Rio Grande do 

Norte estão na porção semiárida, Pernambuco 87,60%, Ceará 86,74%, Paraíba 86,20%, Bahia 

69,31%, Piauí 59,41%, Sergipe 50,67%, Alagoas 45,28% e Minas Gerais 17,49%. 

Destacando-se que a região Nordeste apresenta 56,46% de seu território na região semiárida, 

o Sudeste com 11,09% e o País alcança os 11,53% (MEDEIROS et al., 2012). 

Esta região engloba 1.133 municípios assim distribuídos: Rio Grande do Norte 

com 88,02% de seus municípios, seguido do Ceará, com 81,52%, Paraíba 76,23%, 

Pernambuco 65,95%, Bahia 63,79%, Piauí 57,14%, Sergipe 38,67%, Alagoas 37,25% e 

Minas Gerais com 9,96%. Portanto, dos 5.565 municípios brasileiros, 20,40% se encontram 

na região semiárida, a qual possui uma população de 22.598.318 habitantes, sendo 8.592.998 

habitantes na zona rural, de acordo com o Censo do IBGE de 2010, representando 11,85% da 

população brasileira ou 42,57% da população nordestina ou, ainda 28,12% da população 

residente na região Sudeste (MEDEIROS et al., 2012). 

O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) é um importante 

indicador utilizado na mensuração do desenvolvimento socioeconômico (Figura 5), resultante 

de um estudo do Sistema FIRJAN que acompanha anualmente a evolução socioeconômica 
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dos mais de cinco mil municípios brasileiros em três áreas de atuação: Emprego e renda, 

Educação e Saúde (BUAINAIN; GARCIA, 2013). 

 

Figura 5 –Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) e seus Componentes – 2007 

 
Fonte: Buainain e Garcia, (2013), com base em IFDM (2014). 

Nota: (1) O valor entre parênteses refere-se ao número de municípios (observações): 

 * De 0 a menor que 0,4; 

 ** De 0,4 a menor que 0,6; 

 *** De 0,6 a menor que 0,8; 

 **** De 0,8 a 1,0. 

 

Esse índice apresentou resultados para o semiárido em 2007 em que a maioria dos 

municípios (991) tinha IFDM regular (entre 0,4 e 0,6), 11 possuíam IFDM baixo (entre 0 e 

0,4), 131 IFDM moderado (0,6-0,8) e nenhum teve alto desenvolvimento (0,8 a 1). Entretanto, 

o IFDM do Brasil foi de 0,7478 naquele ano (moderado desenvolvimento). No componente 

saúde, uma parcela significativa dos municípios do semiárido brasileiro apontou nível 

moderado de desenvolvimento, de acordo com o Índice Firjan de 2007(834 municípios) e 82 
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municípios com IFDM Saúde alto, o que reflete os avanços na construção do Sistema Único 

de Saúde (SUS), além dos resultados de um conjunto de políticas focalizadas em grupos mais 

vulneráveis (mulheres, grávidas, idosos e crianças) que atuam na prevenção com programas 

massivos de vacinação infantil contra gripe, paralisia infantil, entre outras doenças e na 

atenção e controle de enfermidades continuadas, como diabetes, hipertensão e asma 

(BUAINAIN; GARCIA, 2013).  

Analisando-se a componente educação do IFDM, o semiárido apresentou mais de 

44% dos municípios com IFDM baixo e regular. Somente cinco tiveram nível alto nesse 

indicador, sinalizando uma situação educacional deficitária, traduzida por um contingente de 

crianças em idade escolar fora da sala de aula num patamar superior ao aceitável, uma taxa de 

analfabetismo acima do aceitável, bem como, as crianças estão deixando de aprender o que se 

espera para sua faixa etária e, por conseguinte, terão seu futuro comprometido. Os resultados 

do IFDM Emprego e renda, nessa região, revelam claramente a amplitude da pobreza, uma 

vez que a maioria dos municípios (988) tem IFDM baixo nesse componente, o que demonstra 

a precariedade da ocupação e do emprego, o baixo nível de renda e a desigualdade na 

distribuição dessa renda no semiárido, revelando ainda uma relação de causa e efeito entre 

pobreza e educação (BUAINAIN; GARCIA, 2013). 

Silva, Rodriguez e Meireles (2011) reconhecem como principais eixos de ação, o 

papel da diversidade, a necessidade de convivência com a realidade do semiárido e a 

diversificação das atividades produtivas, para solucionar os problemas do semiárido 

brasileiro, que são a segurança alimentar, o colapso ambiental e o desenraizamento da 

identidade local e regional. Os autores reportam ainda, a obrigação de se articular as 

concepções sobre desenvolvimento sustentável, planejamento ambiental, planejamento 

territorial, gestão de recursos hídricos e o manejo de bacias hidrográficas, sendo este um 

desafio fundamental para a avaliação científica da questão.  

A convivência com o semiárido consiste em ressignificar o pensamento e ampliar 

o alcance da contextualização, por meio do estabelecimento de relações harmoniosas entre o 

homem e a natureza, visando à melhoria da sua qualidade de vida, baseada em políticas 

coerentes com o potencial da região, que integre os saberes populares, científicos, 

acadêmicos, das instituições, da sociedade civil e do setor público para a construção de um 

processo de desenvolvimento com sustentabilidade, norteado pelos princípios do crescimento 

econômico com justiça social, proteção e manutenção dos recursos naturais (FARIAS, 2013; 

FARIAS; PINHEIRO, 2012). 
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De acordo com Andrade e Queiroz (2009), Lemos (2007) e Lemos (2012),a 

população do semiárido brasileiro, principalmente a que vive na zona rural, apresenta os mais 

elevados índices de analfabetismo do País, retrato do quadro de exclusão social que afeta essa 

região e resultado do modelo de educação desenvolvido, especialmente no âmbito do ensino 

formal, que desvaloriza o espaço rural e as relações sociais ali estabelecidas, conduzindo a 

uma baixa autoestima das pessoas residentes e construindo culturalmente o êxodo rural e a 

descrença da viabilidade de se poder desfrutar de uma vida digna no semiárido. Iniciativas de 

educação popular e educação do campo são alternativas para dar sentido aos processos de 

ensino-aprendizagem no meio rural.  

A convivência com o semiárido passa por uma mudança de cultura que envolve a 

promoção do desenvolvimento sustentável dessa região, visando à melhoria da qualidade de 

vida e o resgate da cidadania por meio de iniciativas socioeconômicas e tecnológicas 

apropriadas e compatíveis com a preservação e renovação dos recursos naturais, originando 

um novo paradigma civilizatório que articula diversas dimensões do desenvolvimento 

(SILVA; BARROS, 2006; SILVA, 2007): 

a) Social – acesso a bens e serviços fundamentais como educação, saúde, 

moradia, saneamento, assistência social e previdenciária, lazer, etc., que se 

constituem a base para superação da pobreza, articulados com mudanças na 

forma de dominação sociais, étnicas, de gênero e de geração. 

b) Cultural – Reconstrução dos saberes locais como forma de convivência por 

meio da educação contextualizada. 

c) Econômica – Geração de trabalho e renda através de alternativas de produção 

includentes e apropriadas às potencialidades e limitações do semiárido, além 

da democratização do acesso aos meios de produção.  

d) Ambiental – Recuperação e conservação dos recursos naturais mediante 

tecnologias e práticas de manejo sustentável. 

e) Política – Fortalecimento da sociedade civil e da participação do cidadão na 

formulação das políticas públicas adequadas à região. 

Segundo Schistek (2013), a convivência com o semiárido passa pelo processo de 

aprender da natureza para viver bem nesse meio. Focar em produzir e conquistar mercados 

dentro das condições naturais peculiares à região. Buscando-se alternativas de produção, a 

exemplo da pecuária de médio porte (ovinos e caprinos) facilmente adaptada ao clima 

semiárido, que se alimenta da caatinga, em áreas de fundo de pasto na Bahia, com os 
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agricultores organizados em associação ou cooperativa, de modo a otimizar a utilização das 

terras, evitar o superpastoreio e obter escala de produção para garantir a competitividade.  

As práticas de convivência com o semiárido envolvem ações de mitigação às 

emissões de gases de efeito estufa e de adaptação às mudanças climáticas, tais como o 

aumento da capacidade de realizar previsões climáticas sazonais, sendo imperativo, capacitar 

as pessoas para as novas realidades econômicas, naturais e sociais que se desenvolvem no 

âmbito das ações de mitigação e adaptação em curso, em escala nacional e mundial. Dessa 

forma, faz-se necessária a implementação de um programa, de abrangência nacional, massivo 

de investimento em educação integral de todas as crianças e jovens do País (NOBRE, 2011). 

Nesse contexto, o modelo de educação associado à convivência com o semiárido 

baseia-se na implementação de uma educação contextualizada, que seguindo as diretrizes do 

artigo 14 da Carta da Terra, busca: ―integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo 

da vida, os conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida 

sustentável‖.A educação contextualizada consiste numa proposta de educação pautada na 

realidade e nas práticas, cultura e costumes dos povos, com metodologias, conteúdos, 

currículos, educadores e educadoras, didáticas e estruturas apropriadas à região, considerando 

suas potencialidades socioculturais, econômicas e ambientais, ou seja, uma transformação 

político-pedagógica (ANDRADE; QUEIROZ, 2009). 

Entretanto, a educação contextualizada constitui-se um elemento fundamental ao 

desenvolvimento sustentável do semiárido brasileiro e precisa contemplar os desafios da 

educação nesta região, bem como a educação ambiental e o processo de desertificação no 

semiárido, haja vista que o conhecimento e a educação são processos correlacionados com 

diversas dimensões do desenvolvimento e são responsáveis pela construção da visão de 

mundo e de sociedade que se deseja; por meio de uma escola construtora de conhecimentos 

que, na interação com as comunidades possibilite a transformação do semiárido. Ou seja, 

precisa-se de uma escola intérprete da realidade local, que fortaleça a identidade das pessoas e 

comunidades, respeite a cultura e preserve o meio ambiente, incentive a criatividade, 

inventividade, visão crítica e construção de conhecimentos por parte dos agricultores e 

agricultoras no semiárido, por conseguinte estimule o combate à desertificação não só dos 

recursos naturais, mas também das ideias, promovendo o protagonismo do homem do campo 

que passa a ser sujeito de sua história de vida e de seus caminhos (BAPTISTA; CAMPOS, 

2013). 

Na verdade, a Educação Contextualizada no Semiárido tem como base a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (9394/96), a qual favoreceu a atuação de 



88 

Organizações Não-Governamentais – ONGs e outros agentes educadores externos à escola 

(SOUZA, 2010). Nesse novo ambiente, a Rede de Educação do Semiárido (RESAB), criada 

em outubro de 2000, exerce um papel relevante de articulação de educadores e instituições 

governamentais e da sociedade civil que atuam na área de educação. O trabalho da Rede 

envolve a construção e implementação de políticas educacionais inclusivas e 

contextualizadas, vinculando os currículos e as metodologias de ensino-aprendizagem às 

problemáticas específicas da região, estimulando os educandos a atuarem como sujeitos e 

protagonistas de seu aprendizado, participando ativamente e exercitando seu potencial criativo 

na construção e reconstrução do conhecimento que perpassa suas experiências de vida numa 

troca constante de saberes entre esses atores (professores, alunos, sociedade como um todo), 

dando sentido e concretude ao aprendizado, que precisa ir além do conceitual – ler, escrever, 

contar e repetir o que ouviu. 

Souza (2010) aponta como problemas da educação contextualizada no semiárido, 

questões como as condições de trabalho nos órgãos gestores (recursos físicos e humanos), a 

falta de estrutura para acompanhamento de alunos e professores, e a necessidade de 

fortalecimento dos Conselhos Municipais de Educação. A autora reflete, ainda, sobre a 

carência de mecanismos que garantam a formação de professores para torná-los agentes 

propositivos e ativos no processo de inserção da educação contextualizada na escola. Nesse 

sentido, o poder municipal assume um papel de maior relevância. 

Dessa forma, essa concepção precisa ser inserida em qualquer estratégia de 

desenvolvimento para o semiárido, a fim de criar competências para solucionar problemas 

específicos sendo, portanto, forte aliada na superação da pobreza, uma vez que promove a 

disseminação de informações que representam a realidade da população e contribuem para 

criar um ambiente de convivência com as condições locais (MOURA, 2003; RESAB, 2006a).   

Lopes (2002) argumenta que durante anos buscou-se implementar no SAB um 

modelo de desenvolvimento baseado em experiências com êxito em outras regiões do País, 

mas que se mostraram incapazes de atender às demandas locais. Essas experiências incluem 

as políticas educacionais. Destaca ainda: 

 

Desconsidera-se que a contextualização é um dos processos de formação das 

competências necessárias ao trabalho na sociedade globalizada e à inserção no 

mundo tecnológico. Ainda que esse mundo seja muito diferenciado em relação ao 

início do século XX, quando foram produzidas as principais teorias da eficiência 

social, permanece a finalidade de submeter a educação ao mundo produtivo. 

Prevalece a restrição do processo educativo à formação para o trabalho e para a 

inserção social, desconsiderando sua relação com o processo de formação cultural 
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mais ampla, capaz de conceber o mundo como possível de ser transformado em 

direção a relações sociais menos excludentes (LOPES, 2002, p.395). 

 

Paton e Johnston (2001), Lima e Khan (2011) argumentam que as abordagens 

tradicionais da educação formal têm se mostrado pouco eficazes quanto ao aumento da 

participação da população nas estratégias voltadas para o desenvolvimento. Os autores 

ressaltam a importância de um ensino contextualizado, de maneira a ter significado e sentido 

para as pessoas, mostrando evidências quanto à sua aplicação na vida cotidiana e ao respeito à 

identidade, cultura e práticas ao meio ambiente onde esses sujeitos estão inseridos.  

Assim, as políticas públicas voltadas para a convivência com o semiárido, 

englobando o diálogo entre os diversos atores envolvidos no processo de desenvolvimento 

dessa região, passam pela necessidade de mudanças também no processo de educação, dado 

que as práticas de convivência com o semiárido envolvem estratégias de mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas e demandam a sensibilização e a capacitação da população 

para as novas realidades econômicas, naturais e sociais que se desenvolvem no âmbito das 

ações em curso (FARIAS; PINHEIRO,2012).  

Nobre (2011) complementa que se faz necessária a execução de um programa 

massivo de investimento em educação integral de todas as crianças e jovens, com enfoque em 

uma educação contextualizada. 
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6 METODOLOGIA 

 

6.1 Delimitação e caracterização da área de estudo da pesquisa 

 

A área de estudo da pesquisa é o semiárido brasileiro composto por oito estados 

da região Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte 

e Sergipe), além do norte de Minas Gerais, totalizando uma extensão territorial de 

980.133,079 km², com uma população de 22.598.318 habitantes em 1.133 municípios (IBGE, 

2010; 2011).  

Na definição dos municípios que integram a área de estudo da pesquisa, composta 

por todo o semiárido brasileiro, foi utilizada a nova delimitação da região, estabelecida na 

Portaria de Nº 89 de 16/03/2005, do Ministério da Integração Nacional (Anexo B). 

 

6.2 Origem dos dados 

 

A metodologia adotada utilizou dados secundários extraídos do Censo 

Agropecuário (2006); da Pesquisa Perfil Básico dos Municípios Brasileiros (2011); do Censo 

Demográfico (2010), publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

do Atlas do Desenvolvimento Humano 2013, publicado pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD); do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

Os dados foram coletados em escala municipal e têm como referência o ano de 

2010, por ser o período mais recente de divulgação da maioria dos indicadores estudados na 

pesquisa. 

 

6.3 Métodos de análise 

 

Esta seção encontra-se estruturada em três partes. Inicialmente são apresentados 

os métodos adotados na mensuração e análise da pobreza. Em seguida é exposto o 

procedimento empregado na descrição da situação educacional nos municípios estudados e, 

por fim, a técnica estatística que fundamentará a discussão sobre a educação como fator de 

superação da pobreza no semiárido brasileiro.  
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6.3.1 Construção do índice de pobreza multidimensional (IPM) 

 

O modelo de mensuração da pobreza aqui proposto fundamenta-se na 

metodologia do Índice de Pobreza Multidimensional – IPM (ALKIRE; SANTOS, 2010), com 

adaptações quanto aos indicadores e à técnica estatística utilizada para o cálculo do IPM. 

Esta metodologia baseia-se, dentre outros aspectos, nos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), quais sejam (DINIZ; DINIZ, 2009): 

  Erradicar a extrema pobreza e a fome 

  Atingir o ensino básico universal; 

  Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 

  Reduzir a mortalidade infantil; 

  Melhorar a saúde materna; 

  Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 

  Garantir a sustentabilidade ambiental. 

O índice de pobreza multidimensional agrega indicadores que buscam refletir 

diferentes aspectos do problema. 

Segundo Bellen (2006), um índice constitui-se um valor numérico que condensa 

informações obtidas por meio da agregação de dados e são muito importantes para subsidiar a 

tomada de decisão. Além disso, os diferentes indicadores que compõem um índice devem ser 

ponderados, ou seja, atribuídos pesos a esses indicadores, de acordo com sua maior ou menor 

contribuição para caracterizar o fenômeno em estudo. 

Sen (2008) argumenta que a escolha dos funcionamentos e capacidades relevantes 

para qualquer medida de pobreza é mais do que um exercício técnico, um juízo de valor. 

As dimensões potenciais que uma medida de pobreza pode refletir são bastante 

amplas e incluem: saúde, educação, padrão de vida, capacitação, trabalho, meio ambiente, 

proteção contra a violência, relacionamentos sociais, cultura, dentre outros (ALKIRE; 

SANTOS, 2010). Segundo essas autoras, no contexto das capacidades de escolha, com peso 

moral semelhante aos direitos humanos. Sen (2008) sugeriu enfocar as dimensões que são de: 

  Especial importância para a sociedade ou pessoas em questão; 

  Influenciável socialmente – enfoque adequado para a política pública em vez 

de um bem privado. 

Nessa perspectiva, e considerando as características específicas do semiárido 

brasileiro, o índice de pobreza multidimensional para cada município da região seguiu as 

etapas sintetizadas na Figura 6 e descritas a seguir. 
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Figura 6 – Etapas de construção do Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

 

 

  

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

6.3.1.1 Definição das dimensões e indicadores 

 

De acordo com a metodologia desenvolvida por Alkire e Santos (2010), o Índice 

de Pobreza Multidimensional (IPM) revela uma combinação de privações que afetam uma 

família ao mesmo tempo, e sua mensuração requer a definição das variáveis e indicadores de 

pobreza que se deseja avaliar. Os indicadores definidos para compor o Índice de Pobreza 

Multidimensional encontram-se resumidos no Quadro 3. 

Os indicadores foram selecionados considerando-se três critérios principais: 

confiabilidade das informações, disponibilidade de dados para os municípios pertencentes ao 

semiárido e consistência com a fundamentação teórica encontrada em diversos trabalhos de 

construção de Índice de Pobreza Multidimensional. 

Portanto, levando-se em consideração esses critérios, o Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) é resultado da agregação de 11 indicadores (Quadro 3).

 

Definição dos 

indicadores 

 

Obtenção dos 

indicadores 

 

Cálculo do Índice de 

Pobreza Multidimensional 

(IPM) 
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Quadro 3– Matriz dos indicadores de pobreza utilizados na pesquisa 

Indicador Descrição Justificativa Empírica 
Relação 

funcional 
Fundamentação teórica Fonte Ano 

Percentual 

dos ocupados 

com 

rendimento 

de até 1 

salário 

mínimo -18 

anos ou mais 

Razão entre o número de 

pessoas de 18 anos ou mais 

de idade ocupadas e com 

rendimento mensal de todos 

os trabalhos inferior a um 

salário mínimo de julho de 

2010 e o número total de 

pessoas ocupadas nessa faixa 

etária multiplicado por 100. 

A renda é um importante meio de 

acesso a bens e serviços necessários ao 

bem-estar e à sobrevivência, como 

alimentação, saúde, condições de 

moradia, portanto auferir uma renda 

igual ou inferior a um salário mínimo 

contribui para um padrão de vida de 

privação das capacidades e 

oportunidades que expõe as pessoas à 

vulnerabilidade e à pobreza. 

+ 

Barros; Carvalho, Franco (2003; 

2006); Barros et al. (2011); 

Foster; Greer; Thorbecke 

(1984); Yohe; Tol (2002); 

Cutter et al. (2003); Fothergill; 

Peek (2004); Vincent (2004); 

Brooks et al. (2005); Rygel et 

al. (2005). 

PNUD 2010 

Percentual da 

população 

ocupada no 

setor 

agropecuário 

- 18 anos ou 

mais 

Razão entre o número de 

pessoas de 18 anos ou mais 

de idade ocupadas no setor 

agropecuário e o número 

total de pessoas ocupadas 

nessa faixa etária. 

Elevado nível de emprego na 

agricultura demonstra maior número 

de pessoas dependentes das condições 

climáticas, especialmente das chuvas, 

que no semiárido são muito 

irregulares. Valores elevados deste 

indicador podem ser interpretados 

como ausência de atividades 

alternativas e baixa diversificação da 

economia. 

+ 

Cutter et al.(2003); Adger et al. 

(2004); O’Brien et al. (2004); 

Andersen et al. (2014); Wiréhn 

et al. (2015). 

IBGE 2006 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 3– Matriz dos indicadores de pobreza utilizados na pesquisa (Continuação) 

Indicador Descrição Justificativa Empírica 
Relação 

funcional 

Fundamentação 

teórica 
Fonte Ano 

Proporção 

dos ocupados 

sem ensino 

médio 

completo - 18 

anos ou mais 

Razão entre a população de 

18 anos ou mais de idade que 

não concluiu o ensino médio, 

em quaisquer de suas 

modalidades (regular seriado, 

não seriado, EJA ou 

supletivo) e o total de 

pessoas nesta faixa etária 

multiplicado por 100. Foram 

consideradas como tendo 

concluído o ensino médio as 

pessoas frequentando a 3ª 

série desse nível. 

A educação capacita as pessoas para o 

mercado de trabalho. Um baixo nível de 

escolaridade limita as oportunidades de 

emprego e as competências pessoais, 

inclusive para o exercício da cidadania e 

participação na vida social e política. 

Pessoas com nível de escolaridade 

inferior ao ensino médio, geralmente 

trabalham em atividades braçais e pouco 

valorizadas em termos de salário. 

+ 

Alves (2009); Barros; 

Carvalho; Franco (2006); 

Carapiço (2012); Santos e 

Kerstenetzy (2010); 

Marin; Ottonelli (2008); 

Lacerda (2011). 

PNUD 2010 

Taxa de 

analfabetismo 

(pessoas com 

15 anos ou 

mais) 

Razão entre a população de 

15 anos ou mais de idade que 

não sabe ler nem escrever um 

bilhete simples e o total de 

pessoas nesta faixa etária 

multiplicado por 100 (%). 

Maiores níveis de instrução favorecem o 

acesso às informações e aumentam a 

capacidade de assimilar e criar 

estratégias para construir uma carreira 

mais promissora. Pessoas com baixa 

escolaridade estão mais propensas à 

condição de pobreza e, geralmente, estão 

mais propensas a ter menor expressão 

junto aos tomadores de decisão. Uma 

vez que a educação repercute em 

diversos outros fatores como acesso ao 

mercado de trabalho, participação na 

vida política e social, exercício dos 

direitos civis e de cidadania. Limita as 

oportunidades de escolhas, privação das 

capacidades. 

+ 

Haan et al. (2001); Moss 

et al.(2001); Cutter et al. 
(2003); Adger et al 

(2004); O’Brien et al. 

(2004); Brooks et al. 

(2005); Briguglio et al. 

(2009); Gbetibouo et al. 
(2010); Bates et al. 

(2014); Angeon;  Bates 

(2015); Comim (2008); 

Diniz e Diniz (2009); 

Lacerda (2011); Barros; 

Carvalho e Franco (2003; 

2006); Araújo (2009). 

PNUD 2010 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 3– Matriz dos indicadores de pobreza utilizados na pesquisa (Continuação) 

Indicador Descrição Justificativa Empírica 
Relação 

funcional 
Fundamentação teórica Fonte Ano 

Taxa de 

Mortalidade 

Infantil - 

crianças até 

5 anos de 

idade 

Probabilidade de morrer 

entre o nascimento e a idade 

exata de 5 anos, por 1.000 

crianças nascidas vivas (%). 

Elevadas taxas de mortalidade 

costumam ocorrer em regiões pobres 

onde há desnutrição infantil, 

condições de vida desfavoráveis e 

maior exposição a doenças, portanto, 

vulneráveis à pobreza. 

+ 

Ramachandran e Eastman 

(1997); Alkire e Santos 

(2010); Diniz e Diniz 

(2009); Comim (2008). 

PNUD 2010 

Renda per 

capita 

Razão entre o somatório da 

renda de todos os 

indivíduos residentes em 

domicílios particulares 

permanentes e o número 

total desses indivíduos. 

(Valores em reais de 

01/agosto de 2010). 

As pessoas pobres têm dificuldade de 

acesso à educação, infraestrutura 

básica, tecnologia e melhores 

condições de moradia. Essas 

privações as tornam mais expostas e 

lhes conferem baixa capacidade 

física para trabalhar e lutar por 

melhor qualidade de vida. 

- 

Yohe e Tol (2002); Cutter 

et al. (2003); Fothergill e 

Peek (2004); Vincent 

(2004); Brooks et al. 

(2005); Rygel et al., 

(2005); Brouwer et al. 

(2006); Gbetibouo et al. 

(2010); Ward e Shively 

(2012); Andersen e 

Cardona (2013); Andersen 

et al. (2014). 

IBGE 2010 

Proporção de 

pobres 

 

Proporção dos indivíduos 

com renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a R$ 

140,00 mensais, em reais de 

agosto de 2010 (%). 

+ IBGE 2010 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

  



96 

Quadro 3– Matriz dos indicadores de pobreza utilizados na pesquisa (Continuação) 

Indicador Descrição Justificativa Empírica 
Relação 

funcional 
Fundamentação teórica Fonte Ano 

Proporção 

da população 

sem acesso à 

água 

encanada 

Razão entre a população 

que vive em domicílios 

particulares permanentes 

com água canalizada para 

um ou mais cômodos, e a 

população total residente 

em domicílios particulares 

permanentes, multiplicado 

por 100. A água pode ser 

proveniente de rede geral, 

de poço, de nascente ou de 

reservatório abastecido por 

água das chuvas ou carro-

pipa (%). 

Pessoas sem acesso à água encanada 

apresentam maior risco de enfrentar 

problemas de falta de abastecimento 

e de água contaminada, estando, 

dessa forma, mais vulneráveis e 

sujeitas a doenças. 

+ 

Haan et al. (2001); Moss et 

al, (2001); Adger et al. 

(2004); Brooks et al. 

(2005); IPCC (2007); Ward 

e Shively (2012); Alkire e 

Santos (2010); Lacerda 

(2011); Santos e 

Kerstenetzy (2010); Marin 

e Ottonelli (2008); Diniz e 

Diniz (2009); Barros; 

Carvalho e Franco (2003; 

2006); Silva e Hasenbalg 

(2002); Araújo (2009). 

IBGE 2010 

Proporção 

de pessoas 

em 

domicílios 

com 

abasteciment

o de água e 

esgotamento 

sanitário 

inadequados. 

Razão entre as pessoas que 

vivem em domicílios 

particulares permanentes 

cujo abastecimento de água 

não provem de rede geral e 

cujo esgotamento sanitário 

não é realizado por rede 

coletora de esgoto ou fossa 

séptica e a população total 

residente em domicílios 

particulares permanentes, 

multiplicado por 100. 

O acesso à água potável para o 

consumo humano é imprescindível à 

saúde, podendo sua falta acarretar 

doenças e limitar a capacidade 

laboral. Assim como a falta de 

esgotamento sanitário adequado que 

expõe as pessoas ao risco de doenças 

pela proliferação de insetos e 

contaminação dos leitos dos rios e 

nascentes e poluição ambiental que 

comprometem significativamente a 

qualidade de vida das pessoas. 

+ 

Alkire e Santos (2010); 

Lacerda (2011); Santos e 

Kerstenetzy (2010); Marin 

e Ottonelli (2008); Barros; 

Carvalho e Franco (2003; 

2006); Araújo (2009). 
IBGE 2010 

Fonte: Elaboração própria.  
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Quadro 3– Matriz dos indicadores de pobreza utilizados na pesquisa (Conclusão) 

Indicador Descrição Justificativa Empírica 
Relação 

funcional 
Fundamentação teórica Fonte Ano 

Proporção 

da população 

em 

domicílios 

sem 

banheiro e 

água 

encanada 

Razão entre a população 

que vive em domicílios 

particulares permanentes 

sem água encanada em pelo 

menos um de seus cômodos 

e sem banheiro exclusivo e 

a população total residente 

em domicílios particulares 

permanentes, multiplicado 

por 100. Banheiro exclusivo 

é definido como cômodo 

que dispõe de chuveiro ou 

banheira e aparelho 

sanitário 

As más condições de higiene e falta 

de acesso à água potável estão 

diretamente relacionadas às 

condiçõies de saúde da população, 

podendo ser um limitante à 

capacidade para o trabalho, 

restringindo o acesso à renda, bens e 

serviços essenciais à vida. A 

inexistência de banheiro exclusivo 

também concorre para a proliferação 

de doencas e baixa qualidade de 

vida. 

+ 

Alkire e Santos (2010); 

Lacerda (2011); Santos e 

Kerstenetzy (2010); Marin 

e Ottonelli (2008); Diniz e 

Diniz (2009); Barros; 

Carvalho e Franco (2003; 

2006); Araújo (2009). 

IBGE 2010 

Percentual 

da população 

em 

domicílios 

sem acesso à 

coleta de lixo 

Razão entre a população 

que vive em domicílios 

particulares permanentes 

sem acesso à coleta de lixo 

e a população total 

residente em domicílios 

particulares permanentes, 

multiplicado por 100. São 

considerados apenas os 

domicílios particulares 

permanentes localizados em 

área urbana. 

A ausência de coleta de lixo favorece 

a combinação de poluição das fontes 

de água com dejetos humanos e 

facilita a disseminação de doenças. A 

falta desse serviço em áreas urbanas 

é responsável por inundações e 

poluição ambiental. 

+ 

Baud et al., (2001); Henry 

et al., (2006); Al-Khatib et 

al. (2007); Lacerda (2011); 

Lwasa et al., (2009); Santos 

e Kerstenetzy (2010); 

Barros; Carvalho e Franco 

(2003; 2006); Araújo 

(2009). 

IBGE 2010 

Fonte: Elaboração própria 

.
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6.3.1.2 Cálculo do Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

 

Para calcular o IPM utilizou-se a análise fatorial, técnica multivariada de 

interdependência que busca identificar um número relativamente pequeno de indicadores 

latentes ou fatores comuns que podem ser utilizados para representar relações entre um 

número relativamente grande de indicadores inter-relacionados (FREITAS; PAZ; NÍCOLA, 

2007). 

A escolha dessa técnica se deve ao fato de a análise fatorial permitir avaliar 

simultaneamente diversas variáveis ou indicadores e ter como objetivo principal estimar os 

fatores comuns (combinação linear das variáveis ou indicadores originais). Estes são 

subjacentes às variáveis originais e não diretamente observáveis que possam explicar as 

correlações entre essas variáveis ou indicadores. Os fatores representam também as 

dimensões latentes ou constructos que resumem ou explicam o conjunto original de 

indicadores observados (HAIR et al., 2009). 

De acordo com Fávero et al. (2009), a análise fatorial transforma indicadores 

correlacionados em fatores não correlacionados (ortogonais ou independentes), possibilitando 

reduzir a complexidade e facilitar a interpretação dos dados. Com aplicação em diversas áreas 

do conhecimento, a análise fatorial tem sido muito utilizada em pesquisas objetivando a 

redução de dados, bem como para a construção de índices ou parâmetros de comparação entre 

objetos, indivíduos, empresas e municípios. Por conseguinte, lançou-se mão dessa ferramenta 

da estatística multivariada para a construção do Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

para o semiárido brasileiro, cujas etapas são descritas a seguir, conforme Fávero et al. (2009): 

1) Verificação dos pressupostos da Análise Fatorial (AF); 

2) Cálculo da Matriz de correlações e análise da adequação da utilização de AF; 

3) Extração dos Fatores – a definição do número de fatores foi realizada pelo 

critério Kaiser (variância explicada de no mínimo 1), ou seja, com base na 

regra de retenção de fatores com eigenvalues superiores a 1 e o método de 

extração dos fatores utilizado foi o de Análise de Componentes Principais 

(ACP), uma vez que se quer poucos fatores explicando o máximo da 

variância; 

4) Rotação dos Fatores – consiste na transformação dos coeficientes dos 

componentes principais e foi efetuado com o objetivo de viabilizar a 

interpretação dos fatores extraídos, já que seu objetivo é simplificar a 



99 

interpretação dos fatores, que após essa rotação apresentarão as cargas 

fatoriais de tal forma que cada variável estará associada a um único fator. 

5) Interpretação dos Fatores – quanto maior a carga fatorial, maior a importância 

da variável dentro do fator. 

A extração dos fatores em análise fatorial geralmente ocorre por meio do método 

de Análise de Componentes Principais (ACP), no qual o primeiro fator apresenta o melhor 

resumo das relações lineares exibidas das variáveis originais, explicando um maior percentual 

da variância dos dados como um todo (máxima variância), que qualquer outra combinação 

linear das variáveis, situação desejável na construção de um índice pela combinação linear de 

variáveis (KUBRUSLY, 2001). Por sua vez, o segundo fator contém o segundo maior 

percentual da variância explicada e assim sucessivamente até que toda a variância seja 

distribuída (HAIR et al., 2005). 

Os fatores extraídos explicam a variabilidade dos dados na amostra total, a partir 

da soma das variâncias de cada indicador, podendo-se prever que as variáveis com maior 

variabilidade possam predominar na composição dos fatores, por esta razão o pesquisador 

deve atentar para a possibilidade de vir a ser um fator de viés nos resultados (RODRIGUES, 

2009). 

 

 Estimação do modelo de análise fatorial 

 

Segundo Charles Spearman (1904) apud Fávero et. al. (2009), idealizador do 

modelo de análise fatorial, em uma matriz de correlações de um grupo de indicadores, a razão 

entre suas linhas é aproximadamente proporcional, quando desconsidera-se a diagonal 

principal. Spearman sugeriu que num conjunto de indicadores forte e fracamente 

relacionados, uma variação de um dos indicadores provocará variações nos demais, de 

maneira que a soma das variações individuais em cada indicador será a variação total, 

sugerindo também que cada indicador pudesse ser descrito pela seguinte expressão: 

 

Xi= ai.F + €                                                                                                                           (6.1) 

 

Sendo: 

Xi = i-ésimo escore associado ao indicador analisado; 

ai = Constante chamada de carga fatorial (Loading), que mede a importância dos fatores na 

composição de cada indicador (correlação); 
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F = Fator aleatório comum para todos os indicadores medidos; 

€ = Erro ou componente aleatório (erros ou parcela de variação do indicador ―i‖ que não pode 

ser explicada por nenhum dos fatores). 

Ou seja: a variação total em um indicador pode ser explicada por um conjunto de 

fatores, o que permite inferir ainda que o comportamento de um indicador Xi pode ser 

explicado por um conjunto de fatores ―F‖. Efetuando a padronização de X (média 0 e desvio 

padrão 1), o modelo fatorial passa a ser descrito da seguinte forma (FÁVERO et. al., 2009): 

 

Xi= ai1F1+ai2F2+ ...aimFm+ €     (i=1,....,p)                                                                             (6.2) 

 

Sendo:  

Xi = indicadores padronizados; 

ai = Cargas fatoriais (i=1, 2, 3.......p); 

F = Fatores comuns; 

 

Os fatores podem ser estimados por combinação linear dos indicadores da 

seguinte forma (FÁVERO et. al., 2009): 

 

Fm=dm1X1+ dm2X2+...+dmiXi                                                                                               (6.3) 

 

Sendo:  

Fm = Fatores comuns; 

dmi = Coeficientes dos escores fatoriais; 

Xi = Indicadores originais. 

 

Em termos matriciais, o modelo fatorial expresso por meio da expressão (6.2) 

pode ser descrito como se segue: 

 

X= ΛF + €                                                                                                                             (6.4) 

 

Sendo: 

X = Matriz de indicadores após a padronização; 

F = Vetor fator comum para os indicadores medidos; 

Λ = Matriz dos pesos fatoriais, que mede a importância dos fatores na composição de cada 

indicador. É a correlação entre o fator e oindicador. 

€ = Erro ou componente aleatório (erros ou parcela de variação do indicador ―i‖ que não pode 

ser explicada por nenhum dos fatores). 
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Desse modo, com a finalidade de assegurar a validade da aplicação da técnica de 

análise fatorial e sua utilização de forma adequada, além de se verificar a existência de 

outliers e se a distribuição dos dados é viesada, foi analisado o atendimento de alguns 

pressupostos (CORRAR et al., 2009; FÁVERO et. al., 2009; HAIR et al., 2009): 

  Normalidade e linearidade – tendo em vista que desvios na normalidade e 

linearidade podem reduzir as correlações entre os indicadores e comprometer 

o modelo proposto, foi realizado o teste de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov, para os indicadores selecionados, utilizando-se o pacote estatístico 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), cujos resultados podem ser 

vistos na seção seguinte.  

  Geração do Box-Plot – esse teste foi efetuado com o objetivo de mostrar por 

meio de gráficos, em consonância com os resultados do teste de normalidade, 

o comportamento da distribuição dos indicadores que permite a identificação 

de outliers. Caso existissem elementos atípicos, poderia ter sido necessária 

sua exclusão. 

  Correlação Significativa entre os indicadores – foi gerada a Matriz de 

Correlações entre os indicadores estudados, visando medir a associação linear 

entre esses indicadores por meio do coeficiente de correlação de Pearson, 

devendo-se excluir aqueles que não obedeçam ao requisito de existência de 

altas correlações significativas (coeficientes de correlação de Pearson 

superiores a 0,30); 

  Estatística Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) – os valores variam de 0 a 1. Avalia a 

adequação da amostra quanto ao grau de correlação parcial entre os 

indicadores, que deve ser pequeno. Valores de KMO próximos de zero 

indicam uma correlação fraca entre as varáveis e inadequação da técnica de 

Análise Fatorial, quanto mais próximos de 1, mais adequado o uso desta 

técnica. 

  Teste de esfericidade de Bartlett – permite testar a hipótese nula de que a 

matriz de correlações é uma matriz identidade, com determinante igual a 1 – 

caso a hipótese nula não seja rejeitada, não há correlações entre os 

indicadores e o uso da técnica não é adequado (FERREIRA JÚNIOR et al., 

2004). Isso possibilita ao pesquisador saber se a correlação entre os 

indicadores é significativa e se a variabilidade dos dados pode ser 
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representada por um número pequeno de fatores (MONTEIRO; PINHEIRO, 

2004). 

  Análise da matriz anti-imagem – contém os valores negativos das correlações 

parciais. Foi realizada com o objetivo de se calcular uma medida de 

adequação da amostra ou Measure of Sampling Adequacy (MSA), quanto 

maiores forem esses valores, mais adequado será o uso da análise fatorial. 

Quando algum indicador apresentar (MSA) < 0,5, convém retirá-lo da 

análise. 

O Quadro 4 apresenta os intervalos de análise dos valores de KMO (MINGOTI, 

2005). 

 

Quadro 4 – Intervalos de valores da Estatística KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 

Estatística KMO Análise fatorial 

0,9 – 1,0 Muito boa 

0,8 - 0,9 Boa 

0,7 - 0,8 Média 

0,6 - 0,7 Razoável 

0,5 - 0,6 Má 

< 0,5 Inaceitável 
Fonte: Mingoti, 2005. 

 

No modelo de análise fatorial, pressupõe-se a condição de ortogonalidade, ou seja, 

cada um dos fatores específicos é ortogonal com os fatores comuns, bem como que todos os 

fatores têm média zero e os respectivos vetores no espaço L-dimensional têm módulo igual a 

1(FREITAS; PAZ; NÍCOLA, 2007). 

A estimação do modelo de análise fatorial forneceu os escores fatoriais usados no 

cálculo do Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). O IPM resultou, assim, da agregação 

dos fatores selecionados na análise fatorial, cujo cálculo para os municípios que compõem o 

semiárido utilizou, dentre as técnicas disponíveis, o método aditivo de agregação, sendo os 

pesos determinados a partir da análise de componentes principais– ACP (BROOKS et al., 

2005; CROWARDS, 1999; EASTER, 1999; GBETIBOUO et al., 2010; GUILLAUMONT; 

SIMONET, 2011; HAHN, 2009; LEMOS, 2012; LEMOS, 2007; SALVATI et al., 2009; 

SULLIVAN; MEIGH, 2005; THORNTON et al., 2008). O cálculo do IPM adotou a seguinte 

equação:  
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     ∑                                                                                                                                 

 

   

 

 

Sendo: 

IPMj= Índice de Pobreza Multidimensional do j-ésimo município; 

wi = peso atribuído ao i-ésimo componente principal ou fator extraído (wi = percentual da 

variância explicada pelo componente i/percentual da variância explicada por todos os 

fatores.  

fij = escore fatorial do i-ésimo componente para o j-ésimo município; 

i = 1, ..., n (componentes principais); 

j = 1, ..., 1133 (municípios do semiárido). 

 

Os índices de pobreza dos municípios foram padronizados pelo método Min-Max, 

para expressar  os valores obtidos em uma escala entre 0  (menor pobreza) e 1 (maior 

pobreza) (NARDO et al, 2005, SALVATI et al., 2009, BRIGUGLIO et al., 2009): 

 

      
           

             
                                                                                                                  

 

Sendo: 

IPMsj=índice de pobreza padronizado para o município j; 

IPMj= índice de pobreza no município j; 

IPMmin = índice de pobreza mínimo; 

IPMmax= índice de pobreza máximo.  

Assim, quanto mais próximo de 1, maior a pobreza do município. Ao contrário, 

municípios com IPM próximos a 0, são menos pobres. O IPM é uma medida relativa. Nesse 

caso, não mede a intensidade ou gravidade da pobreza, mas possibilita ordenar os municípios 

segundo sua maior ou menor pobreza relativa. Assim, o fato de um município apresentar 

baixo índice não significa que tenha baixa pobreza, mas apenas que a sua pobreza é menor em 

relação a determinados municípios que compõem o semiárido. De forma análoga, elevado 

valor do IPM não deve ser interpretado como alta pobreza, embora essa situação não seja 

descartada. 

 

 Classificação dos municípios segundo o IPM 

 

Uma das características inerentes a um índice agregado é a sua parametrização. 

Sem um parâmetro ou valor de referência não há como interpretar o valor expresso pelo 
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índice. A atribuição de parâmetros, no entanto, é uma tarefa complexa e sujeita a críticas, pois 

muitas vezes envolve juízo de valor. 

Alguns procedimentos no estabelecimento dos parâmetros são a consulta a 

especialista, o uso de estatísticas descritivas (especialmente o quartil ou desvio padrão) ou 

ainda a análise de conglomerados ou agrupamento. 

Nesta pesquisa foi adotada esta última, com o intuito de possibilitar a definição de 

intervalos a partir do agrupamento dos municípios em clusters ou classes homogêneas quanto 

ao nível de pobreza. 

A análise de agrupamentos ou clusters analysis é uma técnica estatística de 

interdependência que permite agrupar objetos ou indicadores em grupos homogêneos em 

função do grau de similaridade entre os indivíduos ou objetos, a partir de variáveis 

predeterminadas (FÁVERO et al., 2009). 

Segundo Fávero et al. (2009), para a aplicação da análise de agrupamentos, 

algumas etapas devem ser seguidas, quais sejam: 

  Análise das variáveis ou objetos a serem agrupados (seleção de variáveis, identificação de 

outliers e padronização); 

  Seleção da medida de distância ou semelhança entre cada par de objetos; 

  Seleção do algoritmo de agrupamento; método hierárquico ou não hierárquico; 

  Interpretação e validação dos agrupamentos. 

Esta técnica objetivou agrupar os elementos conforme sua estrutura natural, 

visando segregar os municípios em grupos homogêneos internamente, heterogêneos entre si e 

mutuamente exclusivos, a partir do Índice de Pobreza Multidimensional, com base em uma 

medida de similaridade ou distância. Portanto, a análise de conglomerados tem como 

principal propósito, definir a estrutura dos dados de maneira a alocar as observações mais 

semelhantes no mesmo grupo (FÁVERO et al., 2009). 

Entre os dois tipos de métodos de análise de conglomerados existentes – 

hierárquico e não hierárquico, o procedimento utilizado para estratificação dos municípios, 

segundo seus níveis de pobreza, foi do tipo não hierárquico – K Means Cluster Analysis. 

Optou-se pelo método não hierárquico, haja vista o tamanho da amostra (1.133 municípios) e 

o interesse em agrupar os municípios em um número predefinido de clusters 

(conglomerados), no caso, três grupos: Municípios mais pobres, Municípios no nível 

intermediário de pobreza e Municípios menos pobres (Apêndice A). 
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6.3.2 Análise da situação educacional 

 

A descrição da situação educacional dos municípios estudados ocorreu por meio 

dos indicadores educacionais apresentados no Quadro 5. A seleção de tais indicadores teve 

como critério a independência em relação aos indicadores componentes do IPM, a 

disponibilidade e a confiabilidade dos dados para todos os municípios do semiárido brasileiro. 

Buscou-se direcionar atenção aos indicadores capazes de captar o acesso da população ao 

ensino formal, com base na pressuposição de que, dentre os indicadores educacionais, o nível 

de escolaridade da população tem papel fundamental sobre os indicadores de pobreza. 

 

Quadro 5 – Indicadores educacionais empregados na pesquisa 

Indicadores Descrição Fonte Ano 

Expectativa de anos de 

estudo 

Número médio de anos de estudo que uma geração de 

crianças que ingressa na escola deverá completar ao atingir 

18 anos de idade, se os padrões atuais se mantiverem ao 

longo de sua vida escolar. 

PNUD 2010 

Proporção de pessoas de 

15 a 17 anos com 

fundamental completo 

Número de pessoas de 15 a 17 anos com ensino 

fundamental completo/total da população nessa faixa de 

idade 

PNUD 2010 

Proporção de pessoas de 

18 anos ou mais com 

ensino médio completo 

Número de pessoas de 18 anos ou mais com ensino médio 

completo/total da população nessa faixa etária 
PNUD 2010 

Proporção de pessoas 

com 25 anos ou mais 

com ensino superior 

completo 

Número de pessoas de 25 anos ou mais com ensino superior 

completo/população total com 25 anos ou mais 
PNUD 2010 

Subíndice de 

escolaridade fundamental 

da população adulta - 

IDHM Educação 

Subíndice selecionado para compor o IDHM Educação, 

representando o nível de escolaridade da população adulta. 

Este é obtido pelo indicador % de jovens e adultos com 18 

anos ou mais com o fundamental completo. 

PNUD 2010 

Subíndice de frequência 

escolar da população 

jovem - IDHM Educação 

Subíndice selecionado para compor o IDHM Educação, 

representando a frequência de crianças e jovens à escola em  

séries adequadas à sua idade.  Este é obtido através da 

média aritmética simples de quatro  indicadores:  % de 

crianças de 5 a 6 anos na escola, % de  crianças de 11 a 13 

anos no 2º ciclo do fundamental, % de jovens de 15 a 17 

anos com o fundamental completo e % de jovens de 18 a 20 

anos com o médio completo. 

PNUD 2010 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano Municipal - 

Dimensão Educação 

Índice sintético da dimensão Educação que é um dos três 

componentes do IDHM. Referido índice é obtido através da 

média geométrica do subíndice de frequência de crianças e 

jovens à escola, com peso de 2/3, e do subíndice de 

escolaridade da população adulta, com peso de 1/3. 

PNUD 2010 

Fonte: Elaboração própria. 
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A média dos indicadores educacionais foi calculada separadamente para cada 

classe de pobreza, sendo realizada Análise de Variância para identificar possíveis diferenças 

entre os municípios mais e menos pobres. 

Dada a importância assumida pela pesquisa quanto ao papel da educação na 

superação da pobreza e, considerando-se o processo de descentralização ocorrido com a 

Constituição Federal de 1988, buscou-se descrever como se dá a gestão da educação nos 

municípios do semiárido. Para tanto, foi construído o Índice de Gestão Municipal da 

Educação (IGME), conforme procedimento adotado por (SOUSA et al., 2015). 

O IGME é resultado da agregação de 20 indicadores (Quadro 6), os quais representam 

mecanismos de gestão municipal de educação, facilitadores da atuação municipal no sentido 

de potencializar o sucesso das políticas educacionais sejam elas municipais, estaduais ou 

federais. Além disso, permitem uma maior participação da população nos processos de 

tomada de decisão. Os dados foram extraídos da Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais, ano 2011
2
, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 

cada um dos 1.133 municípios do semiárido.  

A agregação dos indicadores ocorreu após a atribuição de escores a cada indicador, 

sendo escore 1 (um) quando observada a sua existência na gestão municipal e escore 0 (zero), 

caso contrário. 

 

      ∑
Eij

Emaxij

 
   x100                                                                                                                  (6.7) 

 

Sendo: 

 

IGMEj = Índice de Gestão Municipal da Educação no j-ésimo município, 

Eij = escore do i-ésimo indicador obtido pelo j-ésimo município;  

Emaxi = escore máximo do i-ésimo indicador;  

i = 1, … , p, representa os indicadores   

j = 1, ... , n, representa os municípios do semiárido 

 

O IGME varia de 0 (zero) a 100 (cem). Quanto mais próximo de 100, maior o 

grau de implementação de mecanismos e ações de gestão municipal da educação. O seu valor 

representa o percentual de mecanismos de gestão da educação que foram executados pelo 

município. Assim como em Sousa et al., (2015),  o IGME não qualifica a gestão da educação 

                                                 
2
A Pesquisa de Informações Básicas Municipais traz um conjunto de indicadores organizados em seções. Essas seções 

variam de edição para edição. Buscou-se aquela mais próxima ao ano base de estudo (2010), o que à edição de 2011. 
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como boa ou má, mas permite quantificar a adoção dos instrumentos de gestão, o que consiste 

em uma condição inicial para o sucesso das intervenções municipais no âmbito da educação. 

 

Quadro 6 – Indicadores componentes do Índice de Gestão Municipal da Educação (IGME) 

nos municípios do semiárido 

Existência de Secretaria Municipal de Educação 

Existência de Plano Municipal de Educação 

Existência de Conselho Municipal de Educação 

Existência de Fundo Municipal de Educação 

Existência de programas que visam Aumentar número de itens de acessibilidade nas escolas 

Existência de programas que visam Criar salas de recursos multifuncionais 

Existência de programas que visam Formação continuada de professores na educação especial 

Existência de programas que visam Combate à discriminação nas escolas 

Existência de programas que visam Combate à violência nas escolas 

Existência de programas que visam Manutenção de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 

nas escolas 

Ensino fundamental contemplado no Plano Municipal de Educação 

Educação infantil contemplada no Plano Municipal de Educação 

Educação de jovens e adultos contemplada no Plano Municipal de Educação 

Educação especial contemplada no Plano Municipal de Educação 

Ensino médio contemplado no Plano Municipal de Educação 

Educação profissional contemplada no Plano Municipal de Educação 

Ensino superior contemplado no Plano Municipal de Educação 

Educação no campo contemplada no Plano Municipal de Educação 

Educação indígena contemplada no Plano Municipal de Educação 

Educação ambiental contemplada no Plano Municipal de Educação 

Fonte: Elaboração própria. 

 

6.3.3 Análise da relação entre pobreza e educação 

 

Considerando-se que esta pesquisa assume a hipótese de que sem maiores níveis 

de escolaridade e a consequente qualificação das pessoas para o mercado de trabalho não se 

consegue evoluir na trajetória de superação da pobreza, tem-se como pressuposição que a 

relação entre pobreza e educação é inversa, sendo pobreza a variável dependente e os 

indicadores de educação as variáveis independentes. 
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Adotando a pressuposição de que a pobreza se distribui de forma heterogênea 

entre os municípios do semiárido, e que municípios mais pobres podem reagir de modo 

diferenciado aos indicadores educacionais, adotou-se o modelo de Regressão Quantílica, que 

fornece uma estimativa relativa aos quantis da distribuição.  

A Regressão Quantílica é uma técnica estatística baseada em uma generalização 

do Método de Mínimo Quadrado Ordinário (MQO), proposta por Koenker e Basset (1978), 

em que recorre à estimação de vários quantis da distribuição condicional associada ao 

modelo. Enquanto os métodos de estimação usuais em modelos de regressão estimam o valor 

médio da distribuição condicional da variável dependente, a metodologia da regressão 

quantílica permite a estimação de toda uma família de quantis, fornecendo informações mais 

completas sobre a relação existente entre a variável resposta e as variáveis explicativas do 

modelo (BERTUSSI; FIGUEIREDO, 2009). 

A estimação de um modelo de regressão quantílica se justifica pela sua 

capacidade de gerar estimadores mais eficientes que o MQO em distribuições não normais 

dos dados. (KOENKER; BASSET, 1978). Além disso, pode-se citar como fator positivo no 

uso dessa metodologia, seu melhor ajuste na presença de outliers, bem como de seu maior 

detalhamento dos dados por cada quantil do IPM nos grupos de municípios (FAHEL; 

BARROSO; RODRIGUES, 2012). Dessa forma, o método de regressão quantílica oferece 

uma visão mais detalhada sobre as relações entre as variáveis na base de dados (KOENKER; 

HALLOCK, 2001). A escolha deste modelo na pesquisa é, portanto, justificada pelo fato de se 

considerar a existência de diferença significativa entre os municípios, quanto ao nível de 

pobreza. Neste sentido, é plausível assumir que indicadores de educação tenham impacto 

diferenciado ao longo da distribuição da variável IPM, impacto este, possível de ser 

observado por meio dos parâmetros estimados na regressão quantílica, e não por meio do 

modelo tradicional estimado por MQO. 

Segundo Koenker (2005), o modelo de regressão quantílica produz estimativas 

aproximadas para os diferentes quantis da distribuição da variável dependente (IPM). Assim, 

para cada quantil , haverá um vetor β de parâmetros estimados, ou seja: 

 

   (    )                                                                                                                  (6.8) 

 

A equação 6.8 representa um modelo de regressão.    (    ) é o -ésimo quantil 

condicional da variável dependente (Y) correspondente ao j-ésimo município ( = 10, 25, 50, 
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75 e 90), Xj é a matriz das variáveis explicativas correspondente ao j-ésimo município, β0 () é 

o intercepto da reta de regressão correspondente ao -ésimo quantil condicional da 

distribuição de Y e β1() mede o impacto de cada variável explicativa no -ésimo quantil 

condicional da distribuição de Y; j() é a perturbação estocástica que representa os demais 

fatores que não estão sob controle do modelo estatístico no -ésimo quantil condicional da 

distribuição,           
  .  

Estimou-se a matriz de covariância dos parâmetros da regressão quantílica pelo 

método Bootstrap de reamostragem (EFRON, 1979) com 400 replicações (ANDREWS; 

BUCHINSKY, 2002). O método Bootstrap tem sido empregado em análises de regressão para 

obtenção de estimativas mais precisas, além de contribuir para a não violação do pressuposto 

de normalidade dos resíduos (WU, 1986). 

Foram estimados dois modelos para avaliar impactos de diferentes indicadores 

sobre a pobreza: 

 

                                                                                                                      (6.9) 

 

Sendo: 

IPMj= Índice de Pobreza Multidimensional para o j-ésimo município 

IDHE = Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – Dimensão Educação para o j-ésimo 

município. 

 

                                                                                          (6.10) 

 

Sendo: 

EFj= Proporção da população de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 

EMj= Proporção da população de 18 anos ou mais com ensino médio completo 

ESj= Proporção da população de 25 anos ou mais com ensino superior completo 

Freqj= Subíndice de frequência escolar da população jovem – IDHM Educação 

EFPAj= Subíndice de escolaridade fundamental da população adulta – IDHM Educação.  
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1 Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para o semiárido 

 

A pobreza no semiárido foi assumida neste trabalho como o resultado da interação 

entre diferentes fatores. Sob essa lógica, uma revisão teórica em conjunto com a análise da 

realidade do semiárido permitiu a definição de 11 indicadores de pobreza. Sabe-se, no 

entanto, que é a interação entre tais indicadores, que define uma estrutura de relações não 

visíveis, que explica, de fato, a pobreza. Para captar essas relações foi estimado um modelo de 

análise fatorial. Como observado na Tabela 8, os indicadores selecionados realmente se 

relacionam com os demais, o que justifica a escolha da técnica (Medida de Adequação da 

Amostra > 0,5). Além disso, as comunalidades (variância do indicador explicada pelo 

modelo) e o atendimento dos pressupostos foram verificados com sucesso.  

 

Tabela 8– Pressupostos da análise fatorial (AF) 

Pressupostos da Análise Fatorial/  

Indicadores de Pobreza 

Medida de 

Adequação da 

Amostra  

Comunalidades 

Mortalidade até 5 anos de idade  0,762 0,752 

% de pobres 0,814 0,761 

Renda per capita 0,864 0,794 

% dos ocup. no setor agropecuário - 18 anos ou mais 0,866 0,793 

% dos ocup. sem ensino médio comp. 18 anos ou mais.  0,884 0,651 

% dos ocup. com renda de até 1 s.m. - 18 anos ou mais 0,906 0,819 

% da população em domicílios sem água encanada 0,833 0,837 

% da pop. em dom. sem banheiro e água encanada 0,804 0,893 

% da pop. em dom. sem coleta de lixo 0,525 0,993 

% de pessoas com abast. de água e esgot. sanitário inadequados 0,855 0,823 

Taxa Analfabetismo 15 anos ou mais  0,807 0,700 

Total de Municípios 1133  

Estatística KMO – Kaiser-Meyer-Olkin  0,847  

Bartlett's Test of Sphericity  Approx. Chi-Square 8.054,837  

df 55  

sig. 0,000  
Fonte: Elaboração própria.  

 

A estatística KMO=0,847 (AF considerada boa); o resultado do teste de 

esfericidade de Bartlett com sig = 0,000 implica que pode-se rejeitar a hipótese nula de que a 
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matriz de correlações é uma matriz identidade (com determinante igual a 1), o que revela que 

existe correlação significativa entre os indicadores de pobreza, portanto a variabilidade dos 

dados pode ser representada por um número pequeno de fatores, o que também demonstra a 

adequação da utilização da Análise Fatorial. Além disso, o percentual da variância explicada 

de 80,135%, também confirma a adequação do uso dessa técnica, uma vez que a bibliografia 

sugere ser superior a 60% (CORRAR et al., 2009; FÁVERO et al., 2009; HAIR et al., 2009). 

O modelo estimado mostrou que a pobreza nos municípios do semiárido é 

explicada por quatro fatores ou dimensões, conforme matriz de cargas fatoriais (Tabela 9). Os 

quatro fatores foram nomeados, segundo o conjunto de indicadores que os explicam, ou seja, 

aqueles com maiores cargas fatoriais (em negrito). 

 

Tabela 9– Matriz de cargas fatoriais do modelo fatorial estimado 

Indicador de Pobreza 

Dificuldades 

de acesso ao 

Emprego e 

renda 

(Fator 1) 

Condições 

de 

Moradia 

(Fator 2) 

Vulnerabilidade 

de crianças e 

idosos (Fator 3) 

Coleta de 

Lixo 

(Fator 4) 

Mortalidade até 5 anos de idade (2010) 0,102 0,053 0,859 0,011 

% de pobres 0,822 0,254 0,120 0,073 

Renda per capita -0,846 -0,244 -0,128 -0,047 

% dos ocupados no setor agropecuário - 

18 anos ou mais 
0,863 0,195 0,093 -0,040 

% dos ocupados sem ensino médio 

completo - 18 anos ou mais 
0,742 0,260 0,172 -0,060 

% dos ocupados com rendimento de até 

1 s.m. - 18 anos ou mais 
0,880 0,145 0,152 0,015 

% da população em domicílios sem 

água encanada 
0,309 0,856 0,095 -0,021 

% da população em domicílios sem 

banheiro e água encanada 
0,449 0,823 0,116 0,023 

% da população em domicílios sem 

coleta de lixo 
0,015 -0,010 0,007 0,996 

% de pessoas em domicílios com 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário inadequados 
0,138 0,895 0,051 -0,009 

 Taxa de analfabetismo - 15 anosou 

mais (2010) 
0,228 0,112 0,797 -0,003 

Percentual da variânciaexplicada 47,875 12,561 10,588 9,111 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da Análise Fatorial. 

Método de Extração: Análise de Componentes Principais 

Método de Rotação: Varimax 
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O primeiro fator, o qual se configura como principal fator de pobreza nos 

municípios do semiárido é explicado principalmente por cinco indicadores (% de pessoas de 

18 anos ou mais sem ensino médio completo; mesmo público com rendimento limitado a um 

salário mínimo; residentes no setor agropecuário; % de pobres; e renda per capita), os quais 

apresentam cargas fatoriais mais elevadas nesse primeiro fator. Portanto, pessoas que não 

possuem o ensino médio completo têm maiores dificuldades para conseguir um emprego e 

quando o conseguem, o patamar de renda auferido é geralmente limitado a um salário 

mínimo. Além disso, os que exercem suas atividades no setor agropecuário ou rural do SAB, 

de um modo geral, possuem níveis de escolaridade mais baixos, pela própria natureza da 

atividade, pois não requer um grau de especialização e conhecimento mais elevados, por sua 

vez oferecem níveis salariais mais baixos. 

Em síntese, as opções de emprego são poucas e mal remuneradas em decorrência 

de uma economia pouco diversificada e do baixo nível de escolaridade da grande parte da 

população que é, também, pobre. Na região, o setor agropecuário é o que mais emprega, 

apesar das condições climáticas adversas e dos baixos salários. O grande número de pobres 

recebendo salários reduzidos leva a uma baixa renda per capita. A interação entre os 

indicadores descritos cria as condições adversas nomeadas nesta pesquisa como ―dificuldade 

de acesso a emprego e renda‖. A dificuldade de acesso a melhores empregos (dado o baixo 

nível de escolaridade) e, consequentemente, melhores salários, é fator de manutenção da 

pobreza na região. 

O quadro descrito é corroborado pelas percepções de estudiosos da pobreza como 

Schwartzman (2005), que afirma que os problemas educacionais são o maior correlato das 

disparidades de renda no Brasil. Portanto, pode-se dizer que é indiscutível que o nível de 

escolaridade e a qualidade do ensino ofertado à população influenciam fortemente o acesso ao 

mercado de trabalho, o patamar salarial a ser auferido, bem como a consciência crítica e as 

condições de vida das pessoas, gerando disparidades de renda e consequentemente a pobreza.  

O fator 2, interpretado como condições de moradia, engloba três indicadores que 

podem sinalizar o nível de bem-estar social, pobreza e qualidade de vida,  uma vez que se 

constituem necessidades básicas essenciais e são utilizados como indicadores de medição da 

pobreza por diversos autores que estudam o tema (ALKIRE; SANTOS, 2010; ARAÚJO, 

2009; BARROS; CARVALHO; FRANCO, 2003; 2006; CARAPIÇO, 2012; COMIN, 2008; 

LACERDA, 2011; MARIN; OTTONELLI, 2008; ROCHA, 2003; SANTOS; 

KERSTENETZKY,  2010; SEN, 2000). As mudanças ocorridas nas últimas décadas 

trouxeram maior dignidade à população do semiárido no que diz respeito à moradia. As casas 
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de taipa foram substituídas em sua maioria por casas de alvenaria. O Programa Luz para 

Todos levou energia elétrica a quase todos os domicílios. Ainda existe, no entanto, baixa 

cobertura de domicílios com água encanada e esgotamento sanitário, serviços essenciais à 

saúde da população. Entretanto, existem alternativas para acesso à água, a exemplo do 

Programa Água para Todos (Quadro 2), que viabiliza às famílias do semiárido cisternas para 

captação de água da chuva, armazenada durante o período chuvoso para utilização no período 

mais seco do ano. 

O fator 3 chama a atenção para a vulnerabilidade de dois grupos da população: as 

crianças (mortalidade infantil) e os idosos (assumindo que os idosos são o grupo que guarda 

as maiores taxas de analfabetismo). Esse conjunto de pessoas é mais impactado pela condição 

de pobreza, haja vista a sua dependência e incapacidade de gerar renda. O semiárido apresenta 

uma significativa parcela da população nesse grupo, equivalente a 21,2% (PNUD, 2013).  Isso 

implica a necessidade de maiores gastos com saúde, criação de creches, maiores oportunidade 

de emprego para que os pais tenham condições de criar seus filhos, e estratégias que garatam 

a segurança alimentar necessária ao desenvolvimento saudável do indivíduo. Esse conjunto de 

intervenções ganha um caráter específico no semiárido, principalmente nas áreas rurais, 

considerando-se que o analfabetismo condiciona as pessoas, representando um entrave para as 

estratégias de redução da pobreza e a própria eficácia das ações voltadas para a inserção 

produtiva e para a emancipação dos pobres rurais, uma vez que limita as capacidades dos 

indivíduos e consequentemente restringe suas oportunidades de escolha (BUAINAIN; 

GARCIA, 2013). 

Torna-se relevante destacar que no meio rural do semiárido as políticas públicas 

não estão evoluindo como deveriam, para esse grupo vulnerável de sua população, uma vez 

que se verifica a ocorrência do fechamento de escolas, a inexistência de creches e de 

programas de assistência ao idoso. 

Daí a relevância das políticas públicas de superação da pobreza, objeto de 

interesse de diversos estudos, em diferentes partes do mundo. Segundo Palma-Solís et al. 

(2008) tais estudos sugerem que políticas públicas são importantes determinantes da pobreza. 

Portanto, políticas públicas voltadas para melhorias nas condições de saúde e educação 

contribuem para a redução da pobreza, percebendo-se, assim, uma relação de causalidade 

(SILVA; LIMA, 2015). 

O fator 4 explica uma única variável (proporção de pessoas que vivem em 

domicílios sem coleta de lixo). Esse fator reflete a carência da população em relação a 

serviços de infraestrutura urbana.  
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Apesar dos programas sociais, a exemplo do Programa Bolsa Família, que 

amenizou os efeitos da pobreza no semiárido brasileiro (BACELAR, 2012), percebe-se que 

62,4% da população sobrevivem com renda de até meio salário mínimo. Entretanto, os 

resultados mostram que a pobreza expressa a partir da renda é reducionista, haja vista que 

omite aspectos relevantes do problema (CARAPIÇO, 2012; CODES, 2008; LACERDA, 

2011; MARIN; OTONELLI, 2008; SEN, 2000). Os quatro fatores reforçam essa ideia e, 

juntos, explicam a pobreza. Neste sentido, buscou-se agregar as dimensões identificadas em 

um índice, adotando assim uma abordagem multidimensional (ALKIRE; SANTOS, 2010). 

Essa agregação deu origem ao Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).  

Após o cálculo do IPM, os municípios foram classificados em três grupos ou 

classes estratificadas segundo seus níveis de pobreza, utilizando-se a técnica de análise de 

conglomerados ou agrupamentos por meio de um método não hierárquico k-means, conforme 

detalhado no capítulo 6. Os clusters resultantes da análise de conglomerados são mostrados 

no Quadro 7. 

 

Quadro 7– Classificação dos municípios segundo seus níveis de pobreza 
 

IPM 
Níveis de Pobreza dos Municípios do 

Semiárido Brasileiro 

Quantidade de 

Municípios 

0,652 ≤IPM ≤ 1 Municípios mais pobres 351 

0,446 ≤ IPM ≤ 0,651 
Municípios no nível intermediário de 

pobreza 
599 

0  ≤ IPM ≤ 0,444 Municípios menos pobres 183 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Cada uma das classes de municípios foi caracterizada a partir das estatísticas 

descritivas: média, mediana, mínimo, máximo, desvio padrão e coeficiente de variação, 

permitindo uma comparação preliminar da situação de pobreza da região semiárida do Brasil. 

A Tabela 10 apresenta as estatísticas descritivas do IPM nos extratos de pobreza e semiárido, 

podendo-se observar que o grupo dos municípios no nível intermediário de pobreza, com 599 

municípios, possui um coeficiente de variação menor (10,3%), se comparado aos demais 

grupos e ao semiárido como um todo (26,77%), o que significa em termos de níveis de 

pobreza medidos pelo IPM, um grupo menos heterogêneo. Enquanto o grupo dos 183 

municípios menos pobres com o mais elevado coeficiente de variação (29,3%) entre os três 
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grupos e também em relação ao semiárido. Isto nos permite inferir que o fenômeno da 

pobreza no semiárido ocorre de maneira diversificada e complexa, não linear, corroborando as 

percepções de alguns pesquisadores desse fenômeno (AZZONI; SOUZA; NOGUEIRA, 2004; 

CODES, 2008; LACERDA, 2011; SEN, 2000). 

 

Tabela 10 – Estatísticas descritivas do Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Grupos de 

Municípios/ 

IPM 

Municípios Menos 

Pobres 

Municípiosno nível 

intermediário de 

pobreza 

Municípios Mais 

Pobres 

SB 

(Total) 

Níveis de 

pobreza 
0,000 ≤ IPM ≤ 0,444 0,446 ≤ IPM ≤ 0,651 0,652 ≤ IPM ≤ 1,000 IPM 

Média 0,334 0,556 0,747 0,579 

Mediana 0,363 0,554 0,724 0,587 

Mínimo 0,000 0,446 0,652 0 

Máximo 0,444 0,651 1,000 1 

Desvio 

Padrão 
0,098 0,057 0,080 0,155 

Coeficiente 

de variação 
29,271 10,309 10,747 26,770 

Total de 

Municípios 
183 599 351 1133 

Fonte: Elaboração própria 

 

Destaca-se ainda que o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) do grupo dos 

351 municípios mais pobres possui média e mediana elevadas: 0,747 e 0,724, 

respectivamente; contra um IPM médio de 0,334 e mediana do IPM de 0,363, para o grupo 

dos municípios menos pobres. Portanto, os municípios mais pobres possuem um IPM mais de 

duas vezes maior do que o grupo dos municípios menos pobres, em termos médios. 

Analisando-se o semiárido como um todo, percebe-se que referida característica é 

analogamente muito significativa, com um coeficiente de variação de 26,77%, confirmando 

os achados de alguns pesquisadores de que a pobreza é multifacetada (ASSELIN, 2009; 

CORRÊA, 2011; SEN, 2000; SOUZA, 2004) e as medidas de superação da mesma 

transcendem a esfera das políticas de transferência de renda, necessárias e importantes, porém 

insuficientes para que se atinja o primeiro objetivo de desenvolvimento do milênio, sua 

erradicação (BACELAR, 2012; CARAPIÇO, 2012; CODES, 2008; LACERDA, 2011). 

É importante considerar os fatores que contribuem para que as pessoas continuem 

sofrendo as consequências da pobreza, como por exemplo, a não universalização de serviços 



116 

básicos de saneamento e coleta de lixo, que acarretam uma série de outros danos à saúde e 

diminuem a qualidade de vida. Como é possível visualizar na Tabela 11, a falta de acesso 

adequado a serviço de coleta de lixo na região semiárida é alta, com uma média de 8% da 

população sem acesso a este serviço público, o que indiretamente afeta também as condições 

de higiene, saúde e ambientais da população residente nessa região, uma vez que contribui 

para a proliferação de doenças causadas por insetos, contaminação das águas, solo e nascentes 

(COMIN, 2008; SEN, 2000). 

Os resultados na Tabela 11 revelam que 40,7% da população do semiárido são 

pessoas pobres, com uma taxa de mortalidade infantil de crianças de até 05 anos de idade de 

28%. Implicação ainda maior (30,53%) ocorre nos 351 municípios mais pobres, segundo o 

IPM. Ainda assim, pode-se afirmar que o semiárido, a exemplo do Brasil, também atingiu a 

meta estabelecida para o País no quarto dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM), que consiste em reduzir a mortalidade nessa faixa etária, a dois terços do nível de 

1990, que seria uma taxa de mortalidade de 35,8 óbitos por mil nascidos vivos. À frente de 

muitos países, o Brasil alcançou, em 2011, com quatro anos de antecedência, uma taxa de 

mortalidade entre crianças menores de 5 anos que passou de 53,7 óbitos por mil nascidos 

vivos, em 1990, para 17,7 óbitos por mil, em 2011 (PNUD, 2015; PP, 2014). Segundo a 

UNICEF, tais resultados são frutos de programas comunitários e estratégias de saúde para a 

família praticados no Brasil desde a década de 1990 para oferecer cuidados de saúde 

primários à população, bem como outros fatores como melhorias nos serviços de saneamento 

básico, nos níveis educacionais das mães e nos índices de aleitamento materno e vacinação, 

além do crescimento na renda das famílias (R7 NOTÍCIA, 2012). 

A renda per capita média da população dessa região em 2010 foi um pouco maior 

que meio salário mínimo vigente naquele ano, que era de R$ 510,00 por mês e no grupo dos 

municípios mais pobres, a renda per capita média foi de R$ 217,61 mensais, menos da 

metade do salário mínimo em 2010, o que compromete a capacidade da população de realizar 

os funcionamentos básicos à sua sobrevivência, como ter uma alimentação adequada, 

condições de moradia e de saúde dignas, acesso à educação, dentre outros (ROCHA, 2003; 

SEN, 2000). 

A contribuição da renda como um dos fatores determinantes da situação de 

indigência e pobreza no semiárido do Brasil encontrada nesta pesquisa converge com os 

resultados obtidos por Silva e Lima (2015). Estes ressaltam que sua influência não se 

manifesta de forma isolada, mas associada a diversos fatores (saúde, educação, condições de 

moradia, meio ambiente, trabalho, dentre outros), que combinados e afetados por essa  
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Tabela 11 – Indicadores de pobreza e Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Indicadores/ 

Municípios 

Semiárido 

(Total) 

Municípios Menos 

Pobres 

(0,000 ≤ IPM ≤ 0,444) 

Municípios no nível 

intermediário de pobreza 

(0,446 ≤ IPM ≤ 0,651) 

Municípios Mais 

pobres  

(0,652 ≤ IPM ≤ 1) 

Estatística "F" 

ANOVA (*) 

Mortalidade até 5 anos de idade  28,081 24,75 27,66 30,53 69,36* 

% de pobres 40,709 27,25 39,75 49,37 744,20* 

Renda per capita 273,415 381,32 273,15 217,61 800,01* 

% dos ocup. no setor 

agropecuário - 18 anos ou mais 
44,583 24,98 43,8 56,14 610,13* 

% dos ocup. sem ensino médio 

comp. 18 anos ou mais.  
75,667 67,18 75,2 80,88 479,27* 

% dos ocup. com renda de até 1 

s.m. - 18 anos ou mais 
63,655 45,53 63,62 73,16 745,67* 

% da população em domicílios 

sem água encanada 
29,375 14,5 24,34 45,73 379,31* 

% da pop. em dom. sem 

banheiro e água encanada 
36,359 17,76 31,46 54,41 712,67* 

% da pop. em dom. sem coleta 

de lixo 
8,039 4,23 8,71 8,87 1,03** 

% da pop. com abast. água e 

esgot. sanitário inadequados 
16,976 8,74 14,36 25,74 206,35* 

 Taxa Analfabetismo 15 anos ou 

mais  
27,455 22,76 27,05 30,59 127,58* 

IPM 0,579 0,33 0,56 0,75 2.016,43* 

Total de Municípios 1.133 183 599 351 
 

Fonte: Elaboração própria. 

*Existe diferença significativa entre os grupos ao nível de significância de 1%. 
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variável, acabam somatizando seus efeitos e acarretando uma situação de vulnerabilidade, 

marcada pela limitação das capacidades das pessoas e restrição das oportunidades de escolha 

entre o que realmente é importante para elas e que elas mais valorizam, haja vista ser a renda 

um meio de acesso aos principais bens, serviços e satisfação de necessidades essenciais e 

porque não dizer, vitais. 

A Tabela 11 também demonstra que, a relação renda versus nível de escolaridade 

é uma relação inversa, haja vista que os indicadores da situação educacional se mostram ainda 

mais deficitários quando se analisa os municípios mais pobres, cuja taxa de analfabetismo é 

de 30,59%, a proporção de pessoas ocupadas com 18 anos ou mais que não possuem ensino 

médio completo é de 80,88%; contra uma taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou 

mais de 27,45% e a proporção de pessoas ocupadas com 18 anos ou mais sem ensino médio 

completo é de 75,67% no semiárido. As referidas taxas são consideradas muito elevadas, 

retratando a baixa qualificação da população do semiárido para o mercado de trabalho cada 

vez mais exigente e competitivo, corroborando os resultados de diversos autores (BM, 2001; 

BUAINAIN; GARCIA, 2013; IBGE, 2010, 2011; TAVARES, 2003). 

Outro fator importante favorável à situação de pobreza no semiárido é a 

constatação de que 44,5% da população ocupada, na faixa etária de 18 anos ou mais, 

encontram-se no setor agropecuário, cujas limitações são grandes, principalmente 

considerando-se as condições edafoclimáticas e o atraso tecnológico da região, marcada por 

seguidas secas, irregularidade das chuvas, baixos rendimento e produtividade do setor 

(ADGER et al., 2004; ANDERSEN et al., 2014; BNB, 2005; CUTTER et al., 2003; MIN, 

2005; O’BRIEN et al., 2004; SILVA, 2012; WIRÉHN et al., 2015). 

Considerando a água um recurso indispensável à sobrevivência humana e que 

30% dos habitantes do semiárido não têm acesso à água encanada, destaca-se que no grupo 

dos municípios mais pobres esse número sobe para 45,73%, isto é, quase a metade da 

população desse grupo. Por outro lado, os municípios que integram o grupo dos menos pobres 

apresentam em média 14,5% da população nessa mesma situação. Ademais, ao analisar o 

indicador da proporção de pessoas em domicílios sem acesso a banheiro e água encanada, 

esse número é ainda maior 36,36% em todo o semiárido e 54,41% no grupo dos municípios 

apontados como os mais pobres. Isso nos permite sugerir que seja dada atenção especial a 

esses 351 municípios, por parte dos governantes, priorizando o atendimento de sua população 

com programas como Água para Todos (Quadro 5), destacando-se diversos autores que 

corroboram nossa convicção de que tais indicadores se constituem necessidades básicas 

essenciais (ALKIRE; SANTOS, 2010; ARAÚJO, 2009; BARROS; CARVALHO; FRANCO, 
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2006, 2003; CARAPIÇO, 2012; COMIN, 2008; LACERDA, 2011; MARIN; OTTONELLI, 

2008; SANTOS; KERSTENETZKY, 2010). 

A proporção de pessoas em domicílios com abastecimento de água e esgotamento 

sanitário inadequados é de 16,98% no semiárido, e no grupo dos mais pobres esse número 

chega a 25,74% da população, revelando que há muito o que se fazer, além das transferências 

de renda. O semiárido precisa de políticas públicas integradas, articuladas e compatíveis à sua 

realidade. Tais políticas devem focar na melhoria da qualidade de vida, ou seja, nos 

investimentos em infraestrutura: água, saneamento, energia, estradas, aeroportos, portos e 

telecomunicações. Estes proverão a população com serviços públicos essenciais, a fim de 

assegurar condições de moradia dignas, subsidiar a produtividade empresarial, gerar 

empregos e desenvolvimento global (ALBUQUERQUE, 2004; MARIN; OTONELLI, 2008; 

SACHS, 2005; SOUZA, 2004). 

Destaca-se ainda que a estatística ―F‖ do teste da ANOVA revelou a existência de 

diferença significativa entre os três grupos de municípios para todos os indicadores estudados, 

a um nível de significância de 1%, à exceção da variável proporção de pessoas em domicílios 

sem acesso à coleta de lixo. 

O Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) do semiárido, considerando os 

indicadores selecionados na pesquisa, foi de 0,579. Para os 351 municípios mais pobres, esse 

índice apresentou um valor médio de 0,75, portanto muito elevado. Tais resultados 

evidenciam a necessidade de se adaptar as tecnologias e conhecimento técnico aos saberes, 

culturas e condições naturais locais, de maneira que não se generalize as soluções ou implante 

pacotes tecnológicos prontos, muitas vezes importados de outros países ou regiões cuja 

situação é completamente divergente da realidade semiárida. Corroborando a percepção de 

Silva (2008), sugere-se que a ciência e a tecnologia precisam estar a serviço do bem-estar 

social e nunca acima do humano e do ético (FARIAS; PINHEIRO, 2012).  

Para tanto, as ações de assistência técnica e extensão rural precisam estudar as 

características e diagnosticar melhor a situação do semiárido. Dessa forma, tais agentes 

atuariam como facilitadores do processo de desenvolvimento junto às comunidades locais e 

organizações associativas, no sentido de articular os saberes técnicos com os dos nativos. Isso 

viabilizaria avanços na produtividade por meio da adoção de práticas apropriadas para um 

melhor aproveitamento das potencialidades locais, inclusive transformando ameaças em 

oportunidades e valorizando as pessoas e as tradições, tornando-as sujeitos e protagonistas de 

suas histórias, propiciando-lhes mais qualidade de vida e desejo de permanecer naquela região 

(FARIAS; PINHEIRO, 2012; SILVA, RODRIGUEZ; MEIRELES, 2011).  



120 

7.2 A educação nos municípios do semiárido brasileiro 

 

Nesta seção, apresenta-se uma síntese do cenário educacional no semiárido e em 

cada extrato de pobreza descrito anteriormente. Busca-se enfatizar duas questões relevantes 

que vêm sendo colocadas nas discussões sobre a educação na região: a educação 

contextualizada e a importância do poder municipal na gestão da educação. 

Os resultados expostos na Tabela 12 confirmam um cenário preocupante no que 

concerne aos níveis educacionais da população do semiárido, que apontam para um subíndice 

de escolaridade fundamental da população adulta do IDHM Educação de apenas 0,31 para o 

semiárido, contra 0,26 para o grupo dos 351 municípios mais pobres. Esse cenário corrobora 

os resultados registrados por diversos autores como Andrade e Queiroz (2009), Buainain e 

Garcia (2013), BM(2001), IBGE(2008; 2010), INEP (2013; 2016a; 2016b) e Tavares (2003). 

Esses resultados reforçam a necessidade de investimentos em políticas educacionais efetivas e 

contextualizadas à realidade do meio ambiente dessa região, considerando sua cultura e suas 

tradições, de maneira a ressignificar o processo educativo e torná-lo mais interessante e 

participativo.  

A situação educacional dos municípios do semiárido é muito precária, haja vista 

que o IDHM da dimensão Educação para essa região foi de 0,49, ou seja, aproximadamente a 

metade do valor máximo desse índice que é de 1. Tal fato pode ser constatado pela proporção 

de pessoas na faixa etária de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo que é somente 

de 43,44%, considerado muito baixo. Ao serem analisados, os níveis de escolaridade médio e 

superior foram constatados resultados ainda mais alarmantes, atingindo 18,95% e 3,37%, 

respectivamente. 

De acordo com Schwartzman (2005), o analfabetismo extremo atinge mais 

diretamente as populações mais velhas e residentes nas regiões mais pobres do País. Segundo 

o autor, os problemas fundamentais da educação básica no Brasil não são a ausência de 

escolas, nem porque as crianças deixam de frequentá-la por falta de dinheiro, mas as elevadas 

taxas de reprovação e repetência e a má qualidade da educação, que afetam, principalmente, 

as populações mais pobres. 

No semiárido, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais em 2010 

foi bem mais elevada do que a média nacional de 9,6%, embora tenha tido uma redução de 

32,6%, em 2000, para 24,3%, em 2010. Entre os analfabetos residentes nessa região, 65% são 

maiores de 60 anos de idade (IBGE, 2010). 
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Tabela 12 – Média dos Indicadores Educacionais nos Extratos de Pobreza e Semiárido 

Indicadores/ 

Municípios 

Semiárido 

(Total) 

Menos Pobres 

(0,000 ≤ IPM ≤ 0,444) 

Moderadamente pobres 

(0,446 ≤ IPM ≤ 0,651) 

Mais pobres 

(0,652 ≤ IPM ≤ 1) 

Estatística "F" 

ANOVA (*) 

Expectativa de anos de estudo 9,00 9,24 9,08 8,73 37,22 

% 15 a 17 anos c/ Ens. 

fundamental completo 
43,44 49,17 44,87 38,03 87,15 

% de 18 anos ou mais c/ Ens. 

médio completo 
18,95 26,14 19,2 14,76 502,62 

% de 25 anos ou mais c/ Ens. 

Superior completo 
3,37 5,05 3,35 2,54 217,39 

Subíndice escolar. fundam. 

população adulta-IDHM ED. 
0,31 0,4 0,32 0,26 453,28 

Subíndice freq. Escolar da pop 

jovem - IDHM Educação 
0,61 0,65 0,62 0,57 127,30 

IDHM Educação 0,49 0,55 0,5 0,44 313,53 

Total de Municípios 1.133 183 599 351 
 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados – ano referência 2010 – do Atlas do Desenvolvimento Humano (PNUD, 2013). 

 (*) Existe diferença significativa entre os grupos ao nível de significância de 1%. 
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Analisando-se a situação no grupo dos 351 municípios com maiores níveis de 

pobreza, segundo o IPM (Tabela 12), observou-se que o percentual de pessoas na faixa etária 

de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo cai para 38,03% contra 49,17% atingido 

pelo grupo dos municípios menos pobres. Enquanto isso, os resultados para o indicador 

proporção de pessoas de 18 anos ou mais com ensino médio completo são ainda mais 

desfavoráveis (14,76%) para os municípios mais pobres, contra 26,14% dos menos pobres. 

Considerando o semiárido como um todo, o percentual de pessoas de 18 anos ou 

mais com ensino médio completo é de 18,95%, muito baixo ao ser comparado à média 

nacional que em 2010 (ano base para os indicadores educacionais dessa pesquisa) foi de 

37,89% (PNUD, 2013). Em outras palavras, o resultado atingido para esse indicador no 

semiárido corresponde a 50% da média nacional, que já não é das melhores. Esse resultado 

pode ser explicado pela carência de escolas de ensino médio, especialmente, na zona rural do 

semiárido. De acordo com Ribeiro, Rodrigues e Silva (2010), as categorias de ensino 

fundamental e infantil são ofertadas pela maioria dos estabelecimentos de ensino rurais em 

funcionamento nessa região. Entretanto, o número de escolas de ensino médio e da educação 

especial, em maior proporção, encontra-se na zona urbana. Quanto mais se avança rumo a um 

maior nível de escolaridade, mais esses percentuais se reduzem, sendo a precariedade da 

situação educacional brasileira, e em especial na região semiárida do Brasil, destacada 

também por diversos autores e instituições como Buainain e Garcia (2013), BM (2001), IBGE 

(2008; 2010; 2011), INEP (2013) e Tavares (2003). 

Torna-se muito preocupante a situação educacional brasileira ao se constatar a 

ocorrência de exclusão escolar entre os jovens. Observa-se que 1,7 milhão de adolescentes de 

15 a 17 anos estão fora da escola e, entre os que estão matriculados, 35,2% (em torno de 3,1 

milhões) ainda frequentam o ensino fundamental. Além disso, 31,1% dos alunos que cursam o 

ensino médio (cerca de 2,6 milhões) se encontram em situação de atraso escolar (UNICEF, 

2014). 

Em relação à frequência escolar da população jovem do semiárido, pode-se 

destacar que seu subíndice do IDHM Educação, é de 0,61, enquanto nos municípios mais 

pobres esse indicador é de 0,57 e, no grupo dos menos pobres é de 0,65.Vale ressaltar, que o 

acesso ao ensino médio é profundamente desigual entre grupos da população brasileira, 

considerando que dos 20% dos jovens mais pobres da faixa etária entre 15 a 17 anos, apenas 

24,9% conseguem esse intento (SILVA, 2015). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 2009) vem promovendo a ampliação desse acesso, pois tornou a 

educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, inclusive para todos os que 
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não tiveram acesso na idade adequada, e estabeleceu o prazo-limite de 2016 para que 

municípios e estados estruturem suas redes e ofereçam vagas suficientes para atender todos os 

adolescentes que ainda não estão frequentando a escola (UNICEF, 2014). 

Analisando-se a proporção de pessoas com 25 anos ou mais com ensino superior 

completo, no grupo dos municípios mais pobres, o resultado foi de 2,54%, contra 5,05% para 

os municípios menos pobres. Para o semiárido como um todo, é de apenas 3,37%. Isso mostra 

um déficit no grau de escolaridade dos habitantes dessa região, considerado como um fator 

limitante ao mercado de trabalho, bem como para auferir uma renda suficiente para o 

atendimento das necessidades essenciais a uma vida digna (BACELAR, 2012; BUAINAIN; 

GARCIA, 2013; BM, 2001; IBGE, 2010; 2011). 

Observando-se ainda os resultados na Tabela 12, depara-se com um indicador de 

expectativa de anos de estudo de nove anos para o semiárido e de 8,73 anos para o grupo dos 

municípios mais pobres. De acordo com Silva Júnior e Sampaio (2013), os salários médios 

mensais para uma pessoa com nove anos de estudo que vive na região Nordeste gira em torno 

de 01 salário mínimo. Portanto, esse indicador também se constitui um fator restritivo ao 

desenvolvimento sustentável da região e consequentemente à superação da pobreza. Isso 

sugere a necessidade de investimentos e políticas educacionais mais consistentes para uma 

mudança desse quadro, sem prejuízo de outras políticas integradas e contextualizadas com sua 

realidade, cultura e ambiente, uma vez que a educação formal não é condição suficiente para 

uma mudança radical da sociedade, mas é condição necessária para o exercício da cidadania 

(YANNOULAS, ASSIS; FERREIRA, 2012). 

Nota-se que os avanços sociais obtidos na última década não conseguiram acabar 

com a precariedade dos indicadores educacionais da região. Tal fato reforça a necessidade de 

maiores e mais acertados investimentos em políticas educacionais, especialmente, quando se 

considera algumas experiências internacionais. Estudo de Upadhyay (2000) mostrou que a 

redução dos gastos com ensino primário, saúde e benefícios sociais na Índia levaram a uma 

maior desigualdade. Resultado similar foi encontrado por D’Apice; Fadda (2003) e Palazuelos 

(2004) na Itália e nos Estados Unidos, respectivamente. Esses achados, junto aos de diversos 

estudiosos do assunto (CARAPIÇO, 2012; CODES, 2008; COMIN, 2008; LACERDA, 2011; 

MARIN; OTONELLI, 2008; SANTOS, 2010; SEN, 2000; YANNOULAS, ASSIS; 

FERREIRA, 2012), corroboraram os resultados desta pesquisa acerca da 

multidimensionalidade da pobreza e suas correlações com indicadores educacionais (SILVA; 

LIMA, 2015). 
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Esses fatos sugerem que a educação formal, enquanto política social, encontra-se 

relacionada com os níveis de indigência, pobreza e desigualdade de renda das pessoas no 

semiárido brasileiro, inserindo, dessa forma, a região na discussão dos dois primeiros 

objetivos de desenvolvimento do milênio: i) erradicar a extrema pobreza e a fome, e ii) atingir 

o ensino básico universal. 

A realidade observada nos municípios do semiárido corrobora a estreita ligação 

entre indicadores educacionais deficitários e pobreza. As localidades com piores indicadores 

educacionais são também as mais pobres economicamente (ADISESHIAH, 1990). Os 

indicadores apresentados, no entanto, refletem apenas uma vertente da problemática 

educacional na região, a baixa escolaridade da maioria da população. Verifica-se também 

como uma fragilidade inerente ao SAB, a qualidade do ensino e a consequente capacidade das 

escolas em gerar habilidades relativas à compreensão de leitura, escrita, cálculos numéricos 

de operações básicas, habilidades estas que irão capacitar o indivíduo para a obtenção de 

melhores empregos e maior renda. Como proxy da qualidade do ensino oferecido nas escolas 

fundamentais, adotou-se nesta pesquisa as notas do IDEB das séries iniciais do ensino 

fundamental
3
 (quarto ano) e IDEB das séries finais do ensino fundamental (nono ano). A 

partir das notas obtidas pelos estudantes avaliados no ano de 2011, nota-se que o desempenho 

tende a ser ligeiramente maior nos municípios menos pobres. Ressalta-se, porém, que de um 

modo geral os resultados alcançados encontram-se aquém do esperado (Figura 7). 

Principalmente se compararmos esses resultados com os valores médios apresentados nas 

regiões mais desenvolvidas do País como Sul (IDEB=5,5), Sudeste (IDEB=5,6) e Centro 

Oeste (IDEB=5,3), respectivamente, com base nos resultados do IDEB nos anos iniciais do 

ensino fundamental (4ª série). Observa-se ainda a ocorrência de discrepâncias expressivas, 

entre os resultados da Figura 7 com o de Minas Gerais (IDEB=5,9), estado brasileiro com 

maior nota do IDEB em 2011, nessa etapa do ensino, que foi 37,3% maior do que o IDEB 

médio do grupo dos mais pobres do SAB (3,7). 

Destaca-se também que o estado brasileiro com mais baixo resultado do IDEB nos 

anos iniciais do ensino fundamental em 2011 foi Alagoas com IDEB=3,8, próximo ao 

alcançado pelos municípios que compõem o grupo dos mais pobres (IDEB=3,7), bem como 

ao resultado médio alcançado pelo SAB (IDEB=4,0). Vale ressaltar que o estado de Alagoas 

possui municípios que pertencem ao semiárido. 

                                                 
3
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) mede a qualidade da educação brasileira. O seu cálculo é de responsabilidade do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, vinculado ao MEC. O IDEB é resultado da taxa de 

rendimento escolar e desempenho dos alunos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e na Prova Brasil. O seu valor 

varia de 0 a 10, sendo que se espera uma média igual a 6,0 (LIMA e KHAN, 2010). 
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Figura 7– Notas médias do IDEB quarto e nono anos, nas macrorregiões do Brasil (2011) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do INEP/MEC (INEP, 2013) 

 

Quando se analisa os resultados do IDEB nos anos finais do ensino fundamental, 

esses dados são mais preocupantes ainda, conforme pode ser observado na Figura 8. Verifica-

se que os municípios mais pobres apresentam um IDEB médio=3,0, contra IDEB=3,3 para os 

municípios menos pobres; enquanto a Figura 7 mostra o IDEB=3,5 (valor médio) para a 

região Nordeste, nessa etapa do ensino. Esses dados revelam que a região semiárida detém o 

padrão de qualidade do ensino fundamental mais baixo do País para essa etapa do ensino. 

Além disso, a mais baixa nota do IDEB nos anos finais do ensino fundamental ficou com 

Alagoas, por outro lado, o que apresentou esse índice mais elevado em 2011 foi Santa 

Catarina(INEP, 2013). 

 

Figura 8– Notas médias do IDEB quarto e nono anos, nos extratos de pobreza e semiárido  

em 2011 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do INEP/MEC (INEP, 2013) 
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A baixa qualidade do ensino no semiárido é, também, uma denúncia à 

desigualdade no acesso à educação. Isso foi evidenciado por Bacelar (2012) ao criticar a 

forma como o ensino básico no Brasil seleciona, pelo poder aquisitivo, haja vista que quem 

tem melhores condições, tem acesso a uma educação básica de qualidade, e quem não tem, 

acessará uma educação básica deficiente. A autora compara o sistema educacional brasileiro a 

uma fonte geradora de desigualdades, ressaltando que a educação básica constitui-se o 

alicerce para a criação de oportunidades de inserção na sociedade. Acrescenta-se a esse 

quadro de desigualdade, um modelo de educação que não contempla satisfatoriamente a 

realidade da população do semiárido. 

Dentro da perspectiva de mudança de paradigma de uma região ―sem solução‖ 

para uma trajetória de desenvolvimento baseada na convivência com a realidade do semiárido, 

considerando suas peculiaridades físicas, climatológicas, culturais, políticas e sociais, 

portanto, torna-se imprescindível, a integração dos saberes populares, científicos e 

acadêmicos, bem como das instituições da sociedade civil e do setor público, de acordo com 

práticas contextualizadas com a realidade desse espaço e norteadas nos princípios do 

crescimento econômico com justiça social, proteção e manutenção dos recursos naturais 

(FARIAS; PINHEIRO, 2012).  

Apesar da mobilização percebida nas últimas décadas, a inserção da educação 

contextualizada no ensino formal tem se manifestado de forma lenta. Para Baptista e Campos 

(2013), a percepção do papel da educação contextualizada como vetor de desenvolvimento do 

semiárido vem provocando modificações graduais na educação formal, assim como aconteceu 

com a extensão rural. Para os autores, já são percebidas mudanças na alfabetização de adultos. 

Além disso, destaca-se a existência de material didático, livros, textos e materiais de estudo 

para crianças e professores, em substituição dos importados de outras regiões do País, 

especialmente Sul e Sudeste.  

O Quadro 8 apresenta atores relevantes nesse processo, cuja ação tem favorecido, 

direta e indiretamente, a difusão da educação contextualizada na região.  

Os esforços de implementação da educação contextualizada nas escolas do 

semiárido podem ser classificados em quatro grupos: 

a) Realização de projetos de educação ambiental – não interferem ou alteram a 

estrutura curricular ou os conteúdos das disciplinas. Atuam por meio de ações 

extracurriculares as quais mobilizam alunos, professores e familiares com o 

objetivo de promover a consciência ambiental e estimular a participação 

social. Existe uma precária documentação de tais projetos, mas sabe-se que 
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são muitos, com várias semelhanças entre si e encontram-se disseminados por 

toda a região semiárida;  

 

Quadro 8 – Instituições atuantes no semiárido 

Agente difusor Atuação Fonte 

Rede de Educação 

do Semiárido 

Brasileiro 

(RESAB) 

Intuito de elaborar propostas de políticas públicas no 

campo educacional e desenvolver ações que possam 

contribuir com a melhoria da qualidade do ensino e do 

sistema educacional público do semiárido brasileiro. 

http://resabnacio

nal.blogspot.co

m 

Articulação do 

Semiárido 

Brasileiro (ASA) 

Gestão e desenvolvimento de políticas de convivência com 

a região semiárida. Sua missão é fortalecer a sociedade 

civil na construção de processos participativos para o 

desenvolvimento sustentável e a convivência com o 

semiárido, referenciados em valores culturais e de justiça 

social. 

http://www.asab

rasil.org.br 

Serviço de 

Tecnologia 

Alternativa 

(SERTA) 

Formar jovens, educadores/as e produtores/as familiares 

por meio da Proposta Educacional de Apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável (Peads), metodologia que 

trabalha com sistemas formais e não-formais de educação 

na perspectiva de mobilização social e construção de bases 

tecnológicas e sociais que o desenvolvimento sustentável 

requer. 

http://www.serta

.org.br 

Cáritas 

Mobilização e organização comunitária; formação técnica 

e política para o desenvolvimento local sustentável; 

execução de obras hídricas (cisternas, pequenas barragens, 

perfuração de poços) e de projetos produtivos (criação de 

pequenos animais, lavouras coletivas, hortas medicinais, 

entre outros). 

A entidade atua também na formação de educadores/as e 

comunidades para a educação contextualizada à região, 

valorizando os saberes e as culturas locais. 

http://caritas.org

.br/ 

Rede de Educação 

Contextualizada 

para o Agreste e 

Semiarido 

(RECASA) 

Ações são voltadas para a efetivação de propostas que 

fortaleçam a educação para convivência e sustentabilidade 

local. Objetivos: Fortalecer as ações coletivas de 

implantação da Proposta de educação para convivência 

com o semiárido nos municípios abrangentes; Desenvolver 

processo de formação continuada em educação 

contextualizada para os educadores envolvidos; Mobilizar 

a sociedade em geral para tornar a proposta de educação 

para convivência com o semiárido, uma política pública. 

Buscar assessoria para elaboração dos PMEs com enfoque 

na educação contextualizada. 

http://recasa.blo

gspot.com/ 

Fonte: Elaboração pela autora. 
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http://recasa.blogspot.com/
http://recasa.blogspot.com/
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b) Produção de material didático – a ausência de material didático com 

informações sobre a cultura, características econômicas, sociais e ambientais 

do semiárido é colocada como um problema. Nesse sentido, foram 

produzidos materiais como os livros ―Conhecendo o Semiárido‖ volumes 1 e 

2 (pela RESAB), o paradidático: Recomeço de Cantiga em Curaçá: 

Brincadeiras e histórias infantis (parceria do Instituto Regional de Pequena 

Agropecuária Apropriada – IRPAA, Fundação Abrinq/Programa Crer pra Ver 

e UNICEF), a série de desenhos Água, Vida e Alegria no Semiárido (pela 

ASA), a coletânea ―Em cada Saber um Jeito de Ser. Educação de Jovens e 

Adultos no Semiárido Brasileiro‖ Módulos I e II; III e IV (SOUZA, 2013); 

c) Formação de professores: O aperfeiçoamento e a formação permanente de 

educadores estão sendo praticados em várias escolas do semiárido (ROCHA; 

MACHADO, 2004); 

d) Alteração na estrutura curricular – A reorientação de propostas pedagógicas e 

reformas curriculares são complexas e demandam tempo e profissionais 

capacitados. No entanto, está prevista no artigo 26 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB): O que se ensina na escola deve estar em 

sintonia com a realidade dos alunos. A RESAB vem desempenhando um 

importante papel na construção de um currículo contextualizado para o 

semiárido (LIMA, 2006). 

Apesar dos esforços no sentido de efetivar uma educação contextualizada nas 

escolas do semiárido, estas ainda atuam como agentes propagadores de um currículo pouco 

capaz de despertar o sentimento de protagonismo nas crianças e suas famílias, contribuindo 

para a formação de cidadãos conformados e inertes diante da realidade na qual se encontram 

inseridos. Um exemplo característico desse comportamento é a ausência de disciplinas como 

educação ambiental na grade curricular (apenas 16,4% dos 1.133 municípios do semiárido 

incluem a modalidade educação ambiental em seu Plano Municipal de Educação, conforme 

Pesquisa Perfil dos Municípios, publicada pelo IBGE (2011). A importância dessa disciplina 

para a qualidade das escolas do semiárido precisa ser reconhecida, uma vez que favorece a 

participação popular.  

Dado que a maioria das escolas do semiárido atua no âmbito da educação infantil 

e do ensino fundamental estando, assim, sob a responsabilidade do município, torna-se 

relevante uma discussão sobre como o poder local, como ente federado autônomo mais 

próximo da população, se posiciona na promoção da educação na região. Entende-se que cabe 
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ao poder municipal, a tarefa de promover o reconhecimento da educação pela comunidade; 

esforçar-se por mobilizar a sociedade civil no sentido de colaborar e importar-se com o 

cenário educacional do município. Sabe-se que a participação no processo é fundamental para 

o estabelecimento do compromisso e para a valorização dos resultados alcançados. Uma das 

formas de fomentar essa participação é a execução de mecanismos municipais de gestão da 

educação. 

Considerando-se os três principais mecanismos (Plano Municipal de Educação– 

PME, Conselho Municipal de Educação - CME e Fundo Municipal de Educação – FME), 

Tabela 13, apenas 61,3% dos municípios do semiárido possuem PME, apesar das exigências 

legais. O CME é o artifício mais comum entre os municípios, estando presente em 84,2% das 

prefeituras. Por outro lado, poucos municípios (56,8%) dispõem de FME para investir e 

melhorar a educação. As consequências esperadas são o agravamento das condições descritas 

por Farias (2009): precariedade das instalações escolares, desarticulação entre escola e 

comunidade, baixa capacitação dos professores.  

 

Tabela 13 – Mecanismos de gestão municipal da educação nos municípios do semiárido. Ano 

base – 2011 (Percentual dos municípios do SAB que adotam esses mecanismos) 

Unidade da 

Federação 

Número de 

municípios 

inseridos no 

Semiárido 

Existência de 

Plano 

Municipal de 

Educação 

Existência de 

Conselho 

Municipal de 

Educação 

Existência de 

Fundo 

Municipal de 

Educação 

Alagoas 38 28,9 39,5 36,8 

Bahia 265 40,8 89,4 47,1 

Ceará 150 91,3 83,3 93,3 

Minas Gerais 85 88,2 81,2 51,8 

Paraíba 170 44,4 88,8 39,6 

Pernambuco 122 81,8 96,7 44,6 

Piauí 127 58,6 46,9 61,7 

Rio Grande do Norte 147 72,6 100,0 67,1 

Sergipe 29 27,6 86,2 55,2 

Semiárido Brasileiro 1.133 61,3 84,1 56,8 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de IBGE – Pesquisa Perfil dos Municípios. 
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Nota-se uma heterogeneidade entre os estados que compõem o semiárido. Essa 

heterogeneidade é observada, ainda, em uma análise por extrato de pobreza. A Tabela 14 

apresenta o nível médio de adoção de um conjunto de mecanismos de gestão nos municípios 

do semiárido e por extratos de pobreza. Os dados representam o percentual de municípios que 

adotam essas práticas de gestão da educação no SAB e nos três grupos de municípios em 

estudo 

A agregação dos mecanismos no Índice de Gestão Municipal da Educação (IGME) 

corrobora as impressões transmitidas na Tabela 13. Em outras palavras, o IGME pode ser 

interpretado como a proporção dos 20 mecanismos mostrados na Tabela 14 que foi executada 

pelo município. Assim, como se observa na Figura 9, a efetivação de mecanismos de gestão 

da educação é maior nos municípios menos pobres. Esses municípios adotaram, em média, 

59,6% dos mecanismos de gestão da educação avaliados.  

 

Figura 9 – Índice de Gestão Municipal da Educação (IGME), nos extratos de pobreza e 

semiárido – valores médios (2011) 

 

 

 

Segundo Tavares (2003), a gestão da educação deveria observar o que preceitua a 

Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a 

Lei do Plano Nacional de Educação, no entanto, os resultados não mostram isso. Dessa forma, 

os órgãos gestores do sistema educacional precisam empenhar-se para desenvolver ações que 

estimulem o interesse pela escola e pelos estudos, dando significado  ao 
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Tabela 14 – Mecanismos de gestão municipal da educação nos municípios do semiárido, por extratos de pobreza. Ano base – 2011 

Mecanismo de gestão 
Municípios 

do 

Semiárido 

Municípios 

Menos  

Pobres 
a
 

Municípios no 

nível 

intermediário 

de pobreza
b
 

Municípios 

Mais 

pobres 
c
 

Estatística 

Qui-

Quadrado 

Existência de Secretaria Municipal de Educação 49,5 55,2 49,1 47,3 3,097 

Existência de Plano Municipal de Educação 61,3 68,3 61,9 56,4 7,422** 

Existência de Conselho Municipal de Educação 84,1 95,1 85,0 76,9 30,388* 

Existência de Fundo Municipal de Educação 56,8 63,9 60,1 47,6 18,623* 

Existência de programas que visam aumentar número de itens de 

acessibilidade nas escolas 
77,1 82,0 76,6 75,5 3,044 

Existência de programas que visam criar salas de recursos multifuncionais 77,1 79,8 78,0 74,1 2,813 

Existência de programas que visam formação continuada de professores na 

educação especial 
57,3 66,1 54,6 57,3 7,615** 

Existência de programas que visam combate à discriminação nas escolas 62,7 64,5 64,1 59,3 2,530 

Existência de programas que visam combate à violência nas escolas 65,9 77,0 65,8 60,4 14,860* 

Existência de programas que visam manutenção de lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais nas escolas.  
7,8 12,6 7,0 6,6 7,088** 

Ensino fundamental contemplado no Plano Municipal de Educação 59,9 67,2 60,6 55,0 7,728** 

Educação infantil contemplada no Plano Municipal de Educação 60,0 67,2 60,8 55,0 7,793** 

Educação de jovens e adultos contemplada no Plano Municipal de Educação 55,8 63,4 57,1 49,6 10,197* 

Educação especial contemplada no Plano Municipal de Educação 31,4 39,3 30,7 28,5 6,868** 

Ensino médio contemplado no Plano Municipal de Educação 12,4 16,4 11,9 11,4 3,165 

Educação profissional contemplada no Plano Municipal de Educação 4,1 9,8 2,8 3,1 18,743* 

Ensino superior contemplado no Plano Municipal de Educação 4,3 9,3 3,3 3,4 13,005* 

Educação no campo contemplada no Plano Municipal de Educação 23,7 30,1 23,7 20,2 6,434** 

Educação indígena contemplada no Plano Municipal de Educação 1,9 1,6 1,5 2,6 1,426 

Educação ambiental contemplada no Plano Municipal de Educação 10,2 14,8 10,7 6,8 8,664** 

Total de Municípios 1.133 183 599 351 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Pesquisa Perfil dos Municípios - IBGE  

(*) Existe diferença significativa entre os grupos ao nível de significância de 1%; (**) Existe diferença significativa entre os grupos ao nível de significância de 5%.   
a
(0,000 ≤ IPM ≤ 0,444) ;  

b
(0,446 ≤ IPM ≤ 0,651); 

c
(0,652 ≤ IPM ≤ 1).  
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conhecimento por meio de sua relação com a realidade, ou seja, a contextualização da 

aprendizagem com as práticas cotidianas, de maneira a minimizar a evasão escolar que 

acontece principalmente entre os mais jovens com renda domiciliar per capita baixa e 

decorrente por vezes, de casos de reprovação, que desestimulam e desmotivam os estudantes a 

prosseguirem com os estudos. Quando os estudantes sentem que não estão aprendendo, a 

escola deixa de fazer sentido para eles, gerando uma apatia e atraso escolar crescente, 

tornando-se irrecuperável esse atraso na visão dos alunos e da escola (SCHWARTZMAN; 

COSSIO, 2007). 

A descentralização ocorrida com a Constituição Federal de 1988 trouxe novas 

competências aos municípios. No entanto, a capacidade fiscal dos municípios é muito baixa 

(FREY, 2010). Os recursos transferidos via Governo Federal são limitados, embora as 

despesas com educação superem outras como infraestrutura, saúde e habitação, não se 

observa uma relação significativa com uma melhoria nos indicadores educacionais locais 

(Tabela 15). 

 

Tabela 15 – Coeficiente de correlação de Pearson entre os indicadores educacionais e 

despesas com educação e índice de gestão municipal da educação
4
 

Indicador de Educação 

Despesas com 

educação e cultura / 

População de 0 - 19 

anos 

Índice de Gestão 

Municipal da 

Educação 

Expectativa de anos de estudo 0,049 0,134
**

 

% de 18 anos ou mais com ensino médio completo -0,090
*
 0,253

**
 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 

Dimensão Educação 
-0,065 0,288

**
 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo -0,065 0,249
**

 

Subíndice de escolaridade fundamental da 

população adulta - IDHM Educação 
-0,136

**
 0,293

**
 

Subíndice de frequência escolar da população 

jovem - IDHM Educação 
0,024 0,226

**
 

Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais 0,102
**

 -0,161
**

 

IDEB4 2011 -0,064 0,206
**

 

IDEB9 2011 -0,027 0,178
**

 

Fonte: Elaboração própria. 

*Existe correlação significativa entre os indicadores ao nível de significância de 1%. 

**Existe correlação significativa entre os indicadores ao nível de significância de 5%. 

 

                                                 
4A variável despesa consiste no total da despesa primária com educação e cultura, realizada pela administração federal. Os 

valores correspondem à soma das despesas da respectiva função, no período 2000 a 2010, corrigidas pelo IPCA – Mês de 

referência dezembro/2010. A análise de correlação foi realizada em uma amostra de 723 municípios do semiárido, pois foram 

selecionados apenas aqueles com disponibilidade de dados para todos os anos do período 2000 a 2010.  
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Esse resultado inicialmente parece inconsistente. No entanto, pode ser reflexo de 

uma situação comum nos municípios do semiárido que alia a falta de fiscalização na aplicação 

dos recursos públicos da educação e a falta de uma estrutura para receber tais recursos, o que 

favorece a ocorrência de abusos constantemente denunciados pela população como, por 

exemplo, desvio de merenda escolar, fraudes em licitações para compra de material e 

transporte escolar. 

Por outro lado, a prática de mecanismos de gestão parece promover melhores 

resultados educacionais, dada a correlação significativa e positiva observada na maior parte 

dos indicadores. Esse resultado reforça a importância de um maior comprometimento do 

poder público municipal para com a melhoria da educação. 

 

7.3 Impacto da educação na redução da pobreza no semiárido 

 

Os resultados discutidos na seção anterior sugeriram uma relação entre os 

indicadores educacionais e os extratos de pobreza. Observou-se que o extrato composto pelos 

municípios mais pobres apresenta os piores indicadores da educação formal relativamente aos 

municípios mais ricos. Na presente seção, busca-se uma melhor compreensão desta relação.  

Diversos trabalhos que discutem a relação entre a situação de pobreza e a 

educação formal, Yannoulas, Assis e Ferreira (2012), mostram que esta relação é muito 

complexa e não se expressa de forma linear. Desse modo, a educação formal é vista como 

parte de uma política pública complexa, que na relação estado-sociedade reúne elementos não 

somente cognitivos ou pedagógicos, mas também, econômicos, culturais e políticos, 

configurando-se como uma organização sistêmica. Essa perspectiva abre espaço para 

presumir que a educação no semiárido brasileiro pode ser uma importante ferramenta na 

superação da pobreza local. Considerando-se que maiores níveis de escolaridade podem 

funcionar como uma estratégia de potencialização dos resultados de outras políticas públicas: 

geração de emprego e renda, preparação para o mercado de trabalho, promoção e realização 

de inovações tecnológicas, empreendedorismo, consciência crítica, participação na vida 

política e responsabilidade socioambiental. Em outras palavras, o acesso à informação como 

porta de entrada para o aumento das capacidades e oportunidades das pessoas, sendo a 

educação a base desse processo de mudança (SCHWARTZMAN, 2005; 2006; 2011; 

BACELAR, 2012), 

A análise da Tabela 16 evidencia que existem fortes correlações negativas entre o 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) e os indicadores educacionais, especialmente no 
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que diz respeito à proporção da população com ensino médio completo (-0,772), ao subíndice 

escolaridade fundamental da população adulta – IDHM EDUCAÇÃO (-0,757) e ao IDHM 

Dimensão Educação (-0,675). Isso pode sugerir que quanto mais baixos forem os valores 

desses indicadores (os níveis de escolaridade), maiores serão os valores do IPM. Tal resultado 

confirma a importância e necessidade de avanços no atendimento da população do semiárido 

com educação formal de qualidade, bem como com incentivos à continuidade dos estudos na 

idade jovem e adulta. Outra evidência relevante a se destacar é a correlação significativa a 1% 

para todas as variáveis educacionais em relação ao Índice de Pobreza Multidimensional 

(IPM). Essa situação também foi ressaltada por Schwartzman (2005), que afirmou serem as 

desigualdades educacionais, o principal correlato das desigualdades de renda, oportunidades e 

condições de vida (SILVA JÚNIOR; SAMPAIO, 2013; BM, 2001). Os resultados advindos 

da matriz de correlações confirmam a hipótese de que o analfabetismo, os baixos níveis de 

escolaridade e os pífios resultados alcançados no desenvolvimento da educação (IDHM 

Educação) no semiárido estão relacionados com a pobreza e indigência nessa região.  

 

Tabela 16 – Correlações entre os indicadores educacionais e o Índice de Pobreza 

Multidimensional 

Indicadores Educacionais/IPM Coeficiente de correlação de Pearson 

Índice de Pobreza Multidimensional 1 

% de 15 a 17 anos c/ fund. Completo -,402
**

 

% 18 anos ou mais c/médio completo -,772
**

 

% 25 anos ou mais c/ superior completo -,591
**

 

Subíndice escolaridade fund. - IDHM Educação -,757
**

 

Subíndice freq. escolar - IDHM Educação -,469
**

 

IDHM Educação -,675
**

 
Fonte: Elaboração própria. 

**Existe correlação significativa entre os grupos ao nível de significância de 1%. 

 

O entendimento da causalidade entre os indicadores de educação e a pobreza 

motivou a adoção de modelos de regressão. Dado que a pobreza no semiárido brasileiro se 

distribui de modo desigual entre os municípios da região, sendo percebidos pelo menos três 

grupos de municípios estatisticamente diferentes; é plausível assumir que a distribuição de 

probabilidade da pobreza (representada pelo IPM) não se dá de forma homogênea entre os 

municípios do SAB (Semiárido Brasileiro). Assim, o método de mínimos quadrados 
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ordinários (OLS) para estimar o impacto da educação sobre a pobreza pode omitir elementos 

importantes na análise, uma vez que não permite captar um possível impacto diferenciado em 

cada classe de pobreza, sendo mais adequado o método de regressão quantílica.  

De fato, uma comparação entre os resultados da regressão tradicional, estimada 

pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO) e da regressão quantílica (Tabela 17) 

mostrou que é inversa a relação entre o IDHM – Educação e o Índice de Pobreza 

Multidimensional em todos os quantis da distribuição. Isso permite inferir queaumentos no 

Índice de Desenvolvimento Humano (dimensão educação) tendem a reduzir a miséria em 

todos os quantis de pobreza, porém de forma diferenciada (teste Wald mostrou diferença 

significativa entre os coeficientes de cada quantil). Desse modo, pode-se afirmar que o 

impacto da educação sobre a pobreza se manifesta de maneira diferente entre os extratos 

analisados.  

 

Tabela 17–Impacto do IDHM – Educação na pobreza (IPM) 

Variável MQO q10 q25 q50 q75 q90 

IDHM - Educação -3,405** -1,901*** -1,764*** -1,460*** -1,456*** -1,477*** 

Constante 2,329*** 1,369*** 1,364*** 1,291*** 1,364*** 1,448*** 

R
2
 0,005 0,248 0,177 0,129 0,085 0,056 

Teste Wald  
 

 8,33***  

Fonte: Elaboração própria. 
*** p < 0,01** p < 0,05 e * p < 0,1 

 

Observou-se também que o impacto do IDHM – Educação sobre o IPM diminui 

ao longo da distribuição, pois há um impacto maior do IDHM – Educação na pobreza entre os 

municípios menos pobres, ou seja, aqueles inseridos nos quantis inferiores da distribuição, 

haja vista que o quantil dos 10% menos pobres (q10) apresenta um maior coeficiente 

estimado a um nível de significância de 1%. Isso sugere que para esse extrato de municípios 

do SAB há um impacto mais expressivo do IDHM – Educação sobre a pobreza medida pelo 

IPM.  

Conforme Rocha, Khan e Lima (2013), a riqueza de um país é determinada pela 

intensidade do capital físico, pelos elevados níveis de escolaridade de sua população e por 

uma estrutura institucional que incentive o seu desenvolvimento econômico sustentável. Em 

concordância com os autores, entende-se a diferença entre os quantis, considerando-se que os 

impactos da educação são potencializados quando há uma estrutura socioeconômica 

institucional capaz de absorver o capital humano a ela associado. Assim, os municípios muito 
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pobres não oferecem os meios para a manifestação das capacidades do indivíduo, nem 

demandam tais capacidades nas atividades econômicas locais. Por outro lado, maiores níveis 

educacionais são subutilizados e desperdiçados já que a maior parte das atividades requer 

menores níveis educacionais para sua realização. Sendo esta uma das causas do êxodo rural 

do semiárido. 

Embora os indivíduos com baixo nível de escolaridade não estejam 

necessariamente condenados à pobreza, entre os pobres, predominam indivíduos com baixo 

nível de escolaridade. Essa associação cria uma terrível armadilha social: quem é pobre tende 

a receber menos educação formal e quem recebe menos educação formal tende a ser mais 

pobre. No entanto, o resultado obtido evidencia que a educação deve ser vista como um fator 

de redução da pobreza, o que estimula algumas reflexões sobre quais aspectos da educação 

devem ser priorizados em políticas educacionais de superação da pobreza (BACELAR, 2012; 

COSTA, 2013a; COSTA, 2013b; MORIN, 2012; SACHS, 2005; SCHWARTZMAN, 2006; 

YANNOULAS; ASSIS; FERREIRA, 2012). 

Considerando-se os indicadores de educação na Tabela 18, percebe-se que a um 

nível de significância de 1%, os coeficientes estimados se diferenciam entre os quantis para as 

variáveis explicativas (Teste Wald: F=2,12), o que torna pertinente o uso da regressão 

quantílica.  

 

Tabela 18 – Impacto dos indicadores de educação na pobreza (IPM) 

Variável q10 q25 q50 q75 q90 

% de 15 a 17 anos com 

fundamental completo 
0,000817 -3,27e-05 -0,00151* -0,00113 -2,38e-05 

% de 18 anos ou mais com 

ensino médio completo 
-0,00264 

-

0,00807*** 

-

0,0157*** 

-

0,0186*** 

-

0,0152*** 

% de 25 anos ou mais com 

superior completo 

-

0,0140*** 
-0,0143*** 

-

0,0145*** 

-

0,0137*** 
-0,00800 

Subíndice de escolaridade 

fundamental da população 

adulta - IDHM Educação 

-1,294*** -0,947*** -0,285 -0,0339 -0,591** 

Subíndice de frequência 

escolar da população 

jovem - IDHM Educação 

-0,0191 0,0596 0,338*** 0,204 0,161 

Constante 0,940*** 0,976*** 0,873*** 0,973*** 1,106*** 

R
2
 0,336 0,262 0,196 0,132 0,079 

Teste Wald 2,12*** 

Fonte: Elaboração própria. *** p < 0,01, ** p < 0,05 e * p < 0,1.    

  



137 

Analisando-se a Tabela 18, observa-se que o indicador % de 15 a 17 anos com 

ensino fundamental completo não exerce impacto significativo nos níveis de pobreza medidos 

pelo IPM em nenhum dos quantis da distribuição. O que se explica pela maior exigência do 

mercado de trabalho, atualmente, no qual, esse nível de escolaridade não diferencia, haja vista 

que os postos de trabalho menos demandantes de um maior grau de conhecimento e/ou 

especialização, exigem o ensino médio completo. Embora a população do SAB possua em 

média somente 43,44% das pessoas com ensino fundamental completo e nos 351 municípios 

mais pobres, esse percentual cai para 38,03%, sinalizando a necessidade de superar essa 

lacuna nos níveis educacionais em termos quantitativos e qualitativos, a fim de viabilizar o 

acesso ao mercado de trabalho e a superação da pobreza. 

Entretanto, há evidências empíricas de que possibilitar o acesso da população ao 

ensino médio e ao ensino superior tende a reduzir a pobreza. No caso do ensino médio, o 

impacto na redução da pobreza tende a ser maior nos municípios mais pobres. Por outro lado, 

nesses municípios (quantil 90), uma maior proporção de pessoas maiores de 25 anos com 

nível superior não tem um impacto significativo. Provavelmente, nos municípios mais pobres, 

as atividades econômicas ainda se concentram em setores pouco demandantes de mão de obra 

mais qualificada, o que torna o diploma de ensino médio mais importante do que o diploma 

de nível superior na redução da pobreza. No entanto, à medida que o município se afasta da 

pobreza, nota-se uma dinâmica em direção a serviços mais especializados e, em consequência, 

uma maior contribuição do ensino superior para melhorar os indicadores de pobreza como um 

todo (BACELAR, 2012; COSTA, 2013a; COSTA, 2013b; MORIN, 2012; SACHS, 2005; 

SCHWARTZMAN, 2006; YANNOULAS; ASSIS; FERREIRA, 2012). 

Pode-se observar que o impacto do indicador Subíndice de escolaridade 

fundamental da população adulta – IDHM Educação diminui ao longo da distribuição, isto é, 

quanto mais o município se aproxima da pobreza, menor o impacto desse indicador na 

redução do IPM. A variação de 1% nesse indicador (variável independente) provoca uma 

mudança de 1,29% no IPM (variável dependente), sendo essa variação inversa (sinal 

negativo). Convém destacar que esse indicador considera a população adulta e tem 

comportamento contrário ao indicador % de 18 anos ou mais com ensino médio completo, 

cujo impacto sobre a pobreza aumenta ao longo da distribuição dos quartis. O que pode ser 

explicado pelo fato de os jovens estarem se habilitando a entrar no mercado de trabalho cada 

vez mais exigente nos dias atuais, enquanto a população adulta pode já está empregada. Existe 

uma tendência de mercado a exigir cada vez mais formação e experiência para se galgar 

postos de trabalho melhor remunerados na conjuntura atual. 
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Os resultados na Tabela 18 mostram ainda que, o impacto do nível de ensino 

superior no IPM é pequeno e não é significativo no quantil onde há maior nível de pobreza 

(quantil q90), que representa os 10% mais pobres na amostra de municípios. Nesse sentido é 

questionável a política de expansão do número de universidades como instrumento de redução 

da pobreza. Provavelmente os resultados seriam mais perceptíveis se os investimentos 

estivessem voltados para o ensino profissionalizante, que levaria à expansão da oferta de mão 

de obra menos qualificada, que é melhor absorvida em economias menos desenvolvidas como 

as constantes nos municípios do SAB. 

Além disso, percebe-se também que essa política de expansão das universidades 

está preocupando-se com os aspectos quantitativos em detrimento da qualidade do 

profissional que está sendo formado. Fato constatado quando, não raramente, um cidadão se 

depara com um médico, advogado, engenheiro, dentista, psicólogo, dentre outros 

profissionais liberais, não devidamente preparados para o exercício da profissão. Geralmente 

formados em faculdades privadas ou por outro lado, entram na universidade pública sem a 

mínima preparação na educação básica e não conseguem concluir o curso, ou mesmo 

concluindo com significativo atraso, não conseguem desempenhar sua profissão de forma 

satisfatória. 

Os resultados confirmam a hipótese de que o analfabetismo, os baixos níveis de 

escolaridade e os pífios resultados alcançados no desenvolvimento da educação (IDHM 

Educação) no semiárido contribuem para a manutenção da pobreza e indigência nessa região. 

Essas constatações corroboram com as pesquisas desenvolvidas por Silva Júnior; Sampaio 

(2010) e Lopes (2015), quando reportam que a pobreza no semiárido nordestino é maior e 

mais intensa entre os habitantes da zona rural (trabalhadores agrícolas), sendo a característica 

que mais influencia a probabilidade de um indivíduo ser pobre, o nível de escolaridade, pois, 

enquanto um homem com ensino superior tem menos de 1% de chance de ser pobre, aquele 

que nunca estudou tem cerca de 70% de probabilidade. 

A frequência escolar é uma preocupação embutida em programas de superação da 

pobreza, a exemplo do Programa Bolsa Família. No entanto, trata-se de um indicador 

quantitativo que não permite captar o verdadeiro potencial transformador da educação. Nesse 

sentido, com exceção do quantil q50, o estudo apontou que a frequência à escola, não 

contribui significativamente para reduzir a pobreza, o que reforça a necessidade de melhorias 

também qualitativas nas escolas (SCHWARTZMAN, 2005; 2006). No entanto, como essa é 

uma questão que não envolve apenas a renda, os programas e as políticas públicas têm 

buscado integrar vários órgãos e instituições governamentais e não governamentais para 
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garantir o acesso e a permanência da criança e do adolescente na escola. Como é necessário 

um montante significativo de recursos financeiros para colocar em prática as políticas 

públicas educacionais, e o orçamento do setor não é suficiente para atender à demanda, a 

questão do financiamento tem ocupado cada vez mais espaço nas discussões sobre a educação 

no País. Apesar dos inegáveis progressos, ainda há um longo caminho a ser percorrido no 

Brasil, e principalmente no SAB, para garantir o acesso, a permanência e a conclusão da 

educação básica na idade certa. 

No Brasil, nos últimos anos, a tendência dos programas e das políticas públicas 

que visam enfrentar as barreiras que impedem o acesso e a permanência das crianças e 

adolescentes nas escolas é integrar vários órgãos e entidades, governamentais e não 

governamentais. Desenvolvidos por diferentes esferas do poder público, alguns desses 

programas e políticas investem em questões que afetam diretamente a educação e a escola, 

como a qualidade do ensino, a exemplo do Programa Mais Educação (Quadro 2). Outros, 

como o Programa Bolsa Família (Quadro 2) e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI), condicionam o benefício à frequência à escola (UNICEF, 2012). 

No caso do Programa Bolsa Família (PBF) são exigidas como contrapartida ao 

benefício da renda concedida às famílias, as seguintes condicionalidades: matrícula das 

crianças e adolescentes de 6 a 17 anos na escola, frequência mínima de 85% às aulas a cada 

mês e a obrigatoriedade de informar ao gestor do PBF, qualquer mudança de escola. As 

referidas condicionalidades foram inicialmente regulamentadas pela Portaria Interministerial 

3.789, de novembro de 2004, com o intuito de alcançar o desafio de romper com os ciclos de 

pobreza que marcam as gerações dessas famílias. Isso preconiza a concretização do direito à 

educação como elemento fundamental de inclusão social das famílias, compreendendo a 

educação formal como condição da construção de conhecimento, da formação humana e da 

proteção social às crianças e adolescentes (SILVA; BRANDÃO; DALT, 2009). 

Para esses autores, o cumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa 

Família brasileiro pode assegurar às famílias mais jovens vantagens adicionais a exemplo de 

maior valorização da educação e constituição de famílias menores, ampliando assim o valor 

do capital social. Além disso, maiores níveis de formação escolar contribuem para uma maior 

conscientização acerca dos direitos e deveres e resgate da cidadania.  

Desta forma, a redução dos níveis de pobreza requer a integração de políticas e 

ações que busquem atender à população pobre por meio de políticas ou programas estruturais, 

que tenham como objetivo elevar o estoque de capital humano da população pobre e a 

produtividade dos postos de trabalho, por meio da democratização do acesso ao crédito aos 
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micro e pequenos empreendedores, melhorias nas condições de saúde e de moradia e, 

principalmente, o investimento em programas que viabilizem a formação profissional e 

educação de qualidade (BARROS; CAMARGO; MENDONÇA, 1993).   

Entretanto, a educação somente será efetiva e de qualidade no semiárido se ela for 

reconstruída, contextualizada, deixando para trás um modelo falido – universalista – cunhado 

pelo racionalismo e pelo cientificismo moderno, cuja falência se origina na crítica de Paulo 

Freire contra a pseudoneutralidade do ato pedagógico (PINZOH, 2004). 

Analisando-se as condicionalidades do PBF ligadas à frequência escolar, parecem 

não ter provocado ainda o efeito esperado. Em nível municipal, uma maior proporção de 

domicílios beneficiados pelo Programa Bolsa Família não está relacionada positivamente com 

maior índice de frequência das crianças e jovens à escola
5
. Ao contrário, ainda prevalece o 

fato de que os municípios com maior proporção de pobres – e por isso com maior proporção 

de famílias beneficiadas pelo PBF – apresentarem menor frequência escolar da população 

jovem. Cintra (2012) reporta que as ações de transferência direta de renda, num curto prazo, 

podem até contribuir para redução da miséria, entretanto, para tornar-se uma política pública 

efetiva de erradicação da pobreza, torna-se imprescindível que se promovam ajustes em todos 

os programas de assistência social. Para esse autor, a ruptura com a situação de pobreza, 

encontra na educação, a solução. Tendo em vista que, a qualidade do capital humano é que 

gera crescimento.  

No caso do semiárido, a importância da instituição município, ente federativo 

mais próximo da população, é emblemática, haja vista que pode influenciar na melhoria dos 

indicadores de educação, por meio de mecanismos de gestão da educação. Por outo lado, a 

análise da correlação entre a proporção de domicílios beneficiados pelo PBF com os mesmos 

indicadores, não apresentou os resultados esperados (relação positiva e significativa), de 

modo análogo às despesas com educação e cultura. As implicações de tais relações sobre a 

pobreza permitem inferir que a qualidade institucional (execução de mecanismos de gestão da 

educação), ao relacionar-se negativa e significativamente com a pobreza, se sobrepõe aos 

outros dois indicadores que deveriam promover a educação e, consequentemente, reduzir a 

pobreza na região (Figura10). 

Os resultados encontrados confirmam a hipótese de que não adianta a 

implementação de políticas de erradicação da pobreza desarticuladas das políticas 

estruturantes que visem atuar em suas causas (COSTA, 2013a; COSTA, 2013b; SACHS, 

                                                 
5
Coeficiente de correlação entre a proporção de domicílios beneficiados pelo Bolsa Família e o Subíndice de 

frequência escolar da população jovem: - 0,179, nível de significância 0,01. 
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2005), bem como a necessidade de se analisar e buscar soluções para a superação da pobreza, 

considerando dois enfoques (BARROS; CAMARGO; MENDONÇA, 1993): i) pobreza 

estrutural – aquela que ao longo de um período ainda persiste e a pessoa não consegue renda 

suficiente para atender suas necessidades básicas; ii) pobreza conjuntural – causas 

circunstanciais como doença temporária e desemprego colocam as pessoas temporariamente 

abaixo da linha da pobreza.  

 

Figura 10 – Relação entre pobreza e fatores de promoção da educação nos municípios do 

semiárido 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para se avançar na trajetória de superação da indigência e pobreza é 

imprescindível que além de outras medidas relacionadas ao aumento da renda, como os 

programas de transferência de renda, democratização do acesso ao crédito e mercado de 

trabalho, se associem conjuntamente políticas de melhoria do sistema educacional no Brasil, 

principalmente a educação básica.  

De acordo com Lopes (20015), a existência de capital humano, a criação e difusão 

de inovações explicam o desenvolvimento regional. Instituições de melhor qualidade, a 

implantação de universidades públicas aliadas a investimentos em infraestrutura de 

transportes e comunicação no semiárido, conjuga crescimento no curto prazo, decorrente da 

injeção de recursos na economia regional, com desenvolvimento no longo prazo. Nesse 

sentido, uma análise desagregada do impacto de indicadores de educação sobre a pobreza traz 

alguns elementos úteis aos tomadores de decisão. 

 

  

 Proporção de domícilios  

   beneficiados pelo Bolsa  

   Família (PBF) - Coeficiente  

   de Correlação de Pearson =     

   0,536* 

 Despesa "per capita" com  

   educação e cultura (população  

   entre 0 e 19 anos) - Coeficiente  

  de Correlação de Pearson =  

  0,201*  

 Índice de Gestão Municipal  

   da Educação (IGME) -  

   Coeficiente de Correlação  

   de Pearson =  -0,192*  
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8 CONCLUSÕES 

 

A pesquisa mostrou que as generalizações quanto à pobreza no semiárido são 

equivocadas. Existe uma heterogeneidade estatisticamente comprovada entre os municípios, 

sendo identificados pelo menos três grupos com níveis diferenciados de pobreza. As áreas 

mais pobres, naturalmente, devem receber maior atenção e mais recursos quando se pretende 

a redução da pobreza (Apêndices A e B).  

Embora existam níveis diferenciados de pobreza, os fatores que a determinam são 

os mesmos, sendo o principal deles, o precário acesso a emprego e renda. Nesse sentido, 

observou-se que uma grande parcela da população com baixos salários e nível de escolaridade 

está relacionada ao elevado percentual de pobres. A estrutura de relações percebida apontou 

para a importância da educação no sentido de criar capacidades para melhores empregos e 

qualificação de mão-de-obra a ser aproveitada em atividades diversificadas, menos 

dependentes das condições climáticas adversas locais.  

As condições educacionais observadas na análise descritiva dos indicadores de 

educação nos diversos extratos de pobreza revelaram que existe diferença significativa entre 

os grupos de municípios, demonstrando que os municípios mais pobres apresentam os piores 

níveis educacionais com diferença muito significativa, se comparado principalmente com o 

grupo dos menos pobres. O que evidencia a necessidade da efetivação de políticas 

educacionais de maneira que a região semiárida e especialmente os 351 municípios mais 

pobres alcancem resultados mais expressivos nos indicadores educacionais. Tais políticas 

devem contemplar educação em tempo integral no ensino fundamental, investimentos em 

educação profissional, incentivos à permanência na escola, a exemplo do Programa Nacional 

de Acesso à Escola Técnica (PRONATEC), que precisa ter ampliado o seu raio de atuação. 

A análise da natureza da relação entre pobreza e educação formal revelou que essa 

relação é inversa e que investimentos em melhorias nos indicadores educacionais, em termos 

de redução do analfabetismo, atendimento universalizado da população do semiárido com 

ensino fundamental, aumento da proporção de pessoas de 25 anos ou mais com ensino médio 

e superior completos, tendem a aumentar as oportunidades de emprego e renda e de 

desenvolvimento do espírito empreendedor da população dessa região, principalmente os mais 

jovens. Isto é, a ampliação das capacidades, via educação, mostrou-se uma estratégia 

importante na superação da pobreza no semiárido sob diferentes aspectos. 

Dessa forma, torna-se imprescindível no rol de medidas que comporão uma 

política pública efetiva de superação da pobreza no SAB, priorizar investimentos na melhoria 
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da qualidade do ensino, em todos os níveis, desde o pré-escolar ao ensino superior. Iniciando-

se por um integrado processo de formação continuada do professor (desenvolvimento do 

capital social, começando pelo professor), haja vista que o professor constitui a base, a pedra 

angular do crescimento de um país.  

Dentro dessa perspectiva de investimento em desenvolvimento do capital social, 

desenhar trilhas de formação profissional (nível técnico) que propiciem a melhoria da 

profissionalização e do know-how científico e tecnológico a fim de elevar a produtividade e a 

promoção do capital humano, físico e natural. O desenvolvimento do capital social pode 

empreender resultados positivos na superação da pobreza, haja vista o seu importante papel na 

potencialização de outras políticas comoa geração de emprego e renda.  

Observou-se, no entanto, que as despesas com educação no semiárido não 

conseguem ter uma relação forte com os indicadores educacionais. Nesse sentido, a pesquisa 

ressaltou o papel da gestão municipal, muitas vezes omissa, no avanço da educação. A gestão 

municipal da educação tem uma relação maior e mais significativa com os indicadores 

educacionais do que com as despesas com educação. O que sugere a necessidade de melhoria 

dos mecanismos de gestão da educação no SAB. 

Nesse sentido, incentivos como ampliação do acesso aos Institutos Federais de 

Educação e Centros Tecnológicos, dentre as escolas técnicas de formação profissional para 

que mais jovens em situação de pobreza consigam se profissionalizar e ter acesso ao seu 

primeiro emprego, pode ser também uma política assertiva na redução da pobreza. 

Considerando a baixa arrecadação nos municípios do semiárido, nos quais a maior 

parte dos incentivos à educação provém dos recursos do Governo Federal, se mostra viável, 

proporcionar aos jovens que anseiam ingressar no ensino superior, facilidade de acesso a esse 

nível do ensino, sem perder de vista a qualidade dos cursos ofertados. Sugere-se como 

exemplos de incentivos de acesso ao ensino superior: i) a ampliação do atendimento à 

população pobre com o Programa Universidade para Todos (PROUNI) e Programa de 

Financiamento Estudantil (FIES); ii) prioridade na concessão desses benefícios e de bolsas de 

estudo e pesquisa (graduação e pós-graduação) aos alunos que cursaram a educação básica em 

escola pública, com definição de critérios claros e objetivos de seleção.  

Por fim, ao identificar como principal fator determinante da situação de pobreza 

no semiárido as condições precárias de emprego e renda, a maior contribuição da pesquisa foi 

mostrar que a educação é, de fato, um componente de superação da pobreza, ressaltando a 

importância do poder municipal e de uma visão diferenciada para a região, que reconheça que 

existem espaços prioritários na erradicaçãodesse problema e que conseguiram se diferenciar 
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dos demais ao alcançar padrões mais baixos de pobreza. Estes, por sua vez, dadas outras 

semelhanças regionais, podem sinalizar estratégias exitosas aos gestores públicos. 

Ressaltam-se algumas limitações encontradas nesta pesquisa, relacionadas à 

indisponibilidade de dados, em escala municipal, abrangendo todo o semiárido para alguns 

indicadores como IDEB, e especialmente indicadores ambientais como áreas degradadas, 

índice de aridez, dentre outros.  

Assim, para trabalhos posteriores, fica o desafio de conseguir esses dados, bem 

como de realizar um cotejamento entre os três grupos de municípios definidos nesta pesquisa, 

segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) e os patamares de concessão de crédito 

com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), no semiárido do 

Brasil.  
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APÊNDICE A –LISTA DOS MUNICÍPIOS DO NOVO SEMIÁRIDO POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO E IPM 

 

Município 
Área 

(km²) 

População 

Total 

Novo 

SAB 

IPM  

Padronizado 

MenosPobres Mod. Pobres Mais Pobres 

0,000 ≤ IPM ≤ 0,444 0,446 ≤ IPM ≤ 0,651 0,652 ≤ IPM ≤ 1 

ESTADO DO PIAUÍ 

Acauã 994,96 5.140  0,91   X 

Alagoinha do Piauí 429,41 7.303  0,708   X 

Alegrete do Piauí 263,72 4.709  0,564  X  

Alvorada do Gurgueia 2.341,97 4.211  0,657   X 

Anísio de Abreu 354,87 7.166  0,7   X 

Aroazes 869,28 5.997 X 0,537  X  

Assunção do Piauí 1.631,25 6.874  0,706   X 

Avelino Lopes 1.198,95 9.613  0,71   X 

Bela Vista do Piauí 371,79 2.959  0,665   X 

Belém do Piauí 223,3 2.429  0,719   X 

Bertolínia 1.225,74 5.116 X 0,54  X  

Betânia do Piauí 1.161,55 8.616  1   X 

Bocaina 274,97 4.208  0,478  X  

Bom Jesus 5.708,95 15.898  0,284 X   

Bonfim do Piauí 356,03 4.880  0,839   X 

Brejo do Piauí 2.129,42 3.995  0,77   X 

Buriti dos Montes 2.296,03 7.270  0,654   X 

Cajazeiras do Piauí 556,81 2.659  0,66   X 

Caldeirão Grande do Piauí 453,94 5.483  0,886   X 

Campinas do Piauí 824,59 5.131  0,741   X 

Campo Alegre do Fidalgo 805,65 4.459  0,689   X 

Campo Grande do Piauí 342,23 4.882  0,77   X 
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Canavieira 1.888,03 4.113 X 0,602  X  

Canto do Buriti 4.481,62 18.363  0,528  X  

Capitão Gervásio Oliveira 1.516,66 3.427  0,768   X 

Caracol 452,11 8.047  0,815   X 

Caridade do Piauí 419,82 4.070  0,801   X 

Castelo do Piauí 2246,8 18.250  0,557  X  

Colônia do Gurgueia 420,22 5.007  0,492  X  

Colônia do Piauí 963,44 7.253  0,532  X  

Conceição do Canindé 874,65 4.916  0,638  X  

Coronel José Dias 1.796,32 4.416  0,778   X 

Cristino Castro 2.139,49 9.270  0,551  X  

Curimatá 2.378,85 9.514  0,535  X  

Currais 3.078,66 4.231  0,771   X 

Curral Novo do Piauí 759,72 4.216  0,865   X 

Dirceu Arcoverde 1.035,25 6.067  0,694   X 

Dom Expedito Lopes 189,11 5.959  0,526  X  

Domingos Mourão 836,47 4.283  0,924   X 

Dom Inocêncio 3.383,12 8.909  0,632  X  

Eliseu Martins 1021,83 4.191  0,456  X  

Fartura do Piauí 727,88 4.679  0,856   X 

Flores do Piauí 1.047,34 4.380  0,695   X 

Floresta do Piauí 168,41 2.415  0,702   X 

Francisco Macedo 136,68 2.336  0,613  X  

Francisco Santos 566,46 7.042  0,616  X  

Fronteiras 786,42 10.008  0,435 X   

Geminiano 466,75 4.789  0,631  X  

Guaribas 3.741,15 4.812  0,642  X  

Inhuma 1.027,38 14.416  0,589  X  

Ipiranga do Piauí 488,24 8.418  0,53  X  
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Isaías Coelho 743,48 7.659  0,649  X  

Itainópolis 782,75 10.389  0,711   X 

Itaueira 2.571,06 10.345 X 0,6  X  

Jacobina do Piauí 1.453,21 5.704  0,804   X 

Jaicós 889,23 15.855  0,703   X 

João Costa 1.870,71 2.932  0,767   X 

Juazeiro do Piauí 842,23 4.495  0,657   X 

Júlio Borges 1.336,54 4.866  0,749   X 

Jurema 1.251,45 4.043  0,771   X 

Lagoa do Barro do Piauí 1.366,47 4.440  0,907   X 

Lagoa de São Francisco 156,11 5.797 X 0,829   X 

Lagoa do Sítio 765,58 4.123  0,673   X 

Manoel Emídio 1.714,07 5.151 X 0,538  X  

Marcolândia 140,72 6.175  0,765   X 

Massapê do Piauí 553,51 5.958  0,9   X 

Milton Brandão 1.188,8 6.912  0,809   X 

Monsenhor Hipólito 375,29 6.753  0,631  X  

Morro Cabeça no Tempo 2.224,14 4.429  0,795   X 

Nazaré do Piauí 1.251,97 7.797 X 0,675   X 

Novo Oriente do Piauí 505,68 6.761 X 0,61  X  

Oeiras 2.809,74 33.890  0,521  X  

Padre Marcos 321,1 7.172  0,677   X 

Paes Landim 356,11 4.173  0,629  X  

Pajeú do Piauí 1.027,17 2.882  0,713   X 

Palmeira do Piauí 2.160,72 5.188 X 0,698   X 

Paquetá 492,41 4.379  0,764   X 

Patos do Piauí 779,41 5.624  0,747   X 

Paulistana 1.587,54 16.537  0,608  X  

Pavussu 1.506,19 3.973  0,724   X 
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Pedro II 1.984,74 36.126  0,641  X  

Pedro Laurentino 827,04 2.004  0,646  X  

Nova Santa Rita 1.133,14 4.145  0,767   X 

Picos 819,44 68.932  0,179 X   

Pimenteiras 4.564,19 11.300  0,619  X  

Pio IX 1.988,49 16.152  0,748   X 

Piracuruca 2.134,75 24.759  0,557  X  

Queimada Nova 1.438,4 8.288  0,864   X 

Redenção do Gurgueia 2.437,19 7.771 X 0,625  X  

Ribeira do Piauí 1.082,58 3.880  0,713   X 

Rio Grande do Piauí 595,29 6.129  0,585  X  

Santa Cruz do Piauí 615,25 5.777  0,492  X  

Santa Cruz dos Milagres 1.020,45 3.333 X 0,61  X  

Santa Luz 1.110,81 4.774  0,615  X  

Santana do Piauí 155,75 4.594  0,627  X  

Santa Rosa do Piauí 357,66 5.224 X 0,635  X  

Santo Antônio de Lisboa 406,72 5.158  0,598  X  

Santo Inácio do Piauí 875,88 3.442  0,533  X  

São Braz do Piauí 556,75 4.193  0,86   X 

São Francisco de Assis do PI 911,29 3.802  0,989   X 

São Francisco do Piauí 1.428,01 6.351 X 0,685   X 

São João da Canabrava 581,68 4.239  0,626  X  

São João da Fronteira 1.090,7 4.888  0,736   X 

São João da Serra 959,08 6.683 X 0,653   X 

São João da Varjota 387,01 4.362  0,735   X 

São João do Piauí 1.488,7 17.666  0,461  X  

São José do Divino 319,22 4.877  0,682   X 

São José do Peixe 1.370,16 3.827  0,628  X  

São José do Piauí 287,67 6.686  0,564  X  
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São Julião 291,81 5.696  0,584  X  

São Lourenço do Piauí 680,01 4.271  0,78   X 

São Luis do Piauí 204,39 2.477  0,615  X  

São Miguel do Fidalgo 786,55 2.999  0,753   X 

São Miguel do Tapuio 5.305,62 18.785  0,687   X 

São Raimundo Nonato 2.606,81 26.880  0,42 X   

Sebastião Leal 3.006,03 3.832 X 0,634  X  

Simões 1.103,74 13.602 X 0,707   X 

Simplício Mendes 1.362,19 10.968  0,452  X  

Socorro do Piauí 586,53 4.661  0,572  X  

Sussuapara 208,72 5.041  0,525  X  

Tamboril do Piauí 1.601,91 2.413  0,755   X 

Tanque do Piauí 369,57 2.316 X 0,673   X 

Valença do Piauí 1.344,85 19.887  0,312 X   

Várzea Branca 425,44 5.206 X 0,825   X 

Vera Mendes 312,2 2.906  0,849   X 

Vila Nova do Piauí 179,19 2.903  0,859   X 

Wall Ferraz 272,97 3.997  0,795   X 

Total 150.454,25 969.399      

Município 
Área 

(km²) 

Pop. 

Total 

Novo  

SAB 

IPM 

Padronizado 

MaisPobres Mod. Pobres Menos Pobres 

0,00 ≤ IPM ≤ 0,444 0,446 ≤ IPM ≤ 0,651 0,652 ≤ IPM ≤ 1 

ESTADO DO CEARÁ 

Abaiara 182,62 8.381  0,592  X  

Acarape 136,46 12.921  0,456  X  

Acopiara 2.296,2 47.103  0,675   X 

Aiuaba 2.471,56 14.431  0,764   X 

Alcântaras 134,9 9.548 X 0,596  X  

Altaneira 87,11 5.682  0,586  X  
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Alto Santo 1.322,93 15.392  0,606  X  

Antonina do Norte 250,81 6.494  0,601  X  

Apuiarés 565,15 12.540  0,635  X  

Aracati 1.276,05 61.146 X 0,41 X   

Aracoiaba 628,09 24.045  0,646  X  

Ararendá 354,74 10.004  0,659   X 

Araripe 1.042,47 19.579  0,726   X 

Aratuba 157,45 12.357  0,645  X  

Arneiroz 941,96 7.540  0,631  X  

Assaré 1.127,21 20.969  0,589  X  

Aurora 892,19 25.442  0,609  X  

Baixio 141,78 5.719  0,497  X  

Banabuiú 1.225,52 16.177  0,644  X  

Barbalha 451,86 46.997  0,277 X   

Barreira 228,33 16.982  0,58  X  

Barro 697,76 20.018  0,529  X  

Baturité 347,32 29.813 X 0,478  X  

Boa Viagem 2.737,45 50.287  0,65  X  

Brejo Santo 684,27 38.401  0,369 X   

Campos Sales 1.093,12 25.501  0,57  X  

Canindé 3.205,38 69.424  0,51  X  

Capistrano 186,85 15.824  0,736   X 

Caridade 791,68 15.595  0,622  X  

Cariré 711,2 18.989  0,62  X  

Caririaçu 690,51 25.732  0,623  X  

Cariús 1.055,87 18.447  0,63  X  

Carnaubal 292,2 15.239  0,627  X  

Catarina 582,09 15.585  0,619  X  

Catunda 807,6 9.291  0,667   X 
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Caucaia 1.195,64 250.246  0,188 X   

Cedro 678,8 24.053  0,515  X  

Choró 792,7 11.995  0,843   X 

Chorozinho 308,26 18.711  0,591  X  

Coreaú 814,96 19.974  0,66   X 

Crateús 2.799,59 70.815  0,403 X   

Crato 1.117,45 104.377  0,173 X   

Croatá 382,71 16.410  0,706   X 

Deputado Irapuan Pinheiro 509,59 8.387  0,667   X 

Ererê 323,01 6.297  0,602  X  

Farias Brito 476,76 20.325  0,587  X  

Forquilha 548,42 17.498  0,348 X   

Frecheirinha 137,46 11.808 X 0,6  X  

General Sampaio 184,86 4.866  0,629  X  

Graça 261,27 14.786  0,69   X 

Granjeiro 98,99 5.298  0,652   X 

Groaíras 156,09 8.736  0,447  X  

Guaraciaba do Norte 537,09 34.964  0,615  X  

Guaramiranga 107,55 5.712 X 0,381 X   

Hidrolândia 978,78 17.676  0,58  X  

Horizonte 191,84 33.789  0,214 X   

Ibaretama 822,32 12.641  0,895   X 

Ibiapina 368,14 22.146  0,588  X  

Ibicuitinga 380,6 9.428  0,649  X  

Icapuí 429,44 16.051 X 0,487  X  

Icó 1.936,79 62.494  0,562  X  

Iguatu 1.042,59 85.737  0,261 X   

Independência 3.197,11 25.246  0,634  X  

Ipaporanga 646,39 11.237  0,677   X 
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Ipaumirim 286,25 11.522  0,502  X  

Ipu 636 39.145  0,549  X  

Ipueiras 1.131,72 37.752  0,635  X  

Iracema 769,97 13.019  0,488  X  

Irauçuba 1.384,92 19.563  0,583  X  

Itaiçaba 240,2 6.576  0,446  X  

Itapajé 399,04 41.039  0,521  X  

Itapipoca 1.581,93 94.340 X 0,53  X  

Itapiúna 592,88 16.254  0,684   X 

Itatira 740,63 15.529  0,782   X 

Jaguaretama 1.870,82 18.041  0,629  X  

Jaguaribara 595,56 8.727  0,473  X  

Jaguaribe 1.822,33 35.053  0,493  X  

Jaguaruana 746,38 29.735  0,494  X  

Jardim 500,82 26.463  0,639  X  

Jati 347,46 7.266  0,514  X  

Juazeiro do Norte 235,36 211.858  0,156 X   

Jucás 940,65 22.613  0,575  X  

Lavras da Mangabeira 993,35 31.102  0,539  X  

Limoeiro do Norte 771 49.394  0,231 X   

Madalena 1.109,19 14.851  0,645  X  

Maranguape 654,79 87.358 X 0,273 X   

Massapê 533,44 29.524  0,507  X  

Mauriti 1.045,59 42.390  0,628  X  

Meruoca 155,41 11.340 X 0,529  X  

Milagres 620,42 26.980  0,528  X  

Milhã 525,01 13.009  0,548  X  

Miraíma 766,08 11.413  0,71   X 

Missão Velha 534 32.204  0,578  X  
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Mombaça 2.114,09 41.198  0,684   X 

Monsenhor Tabosa 877,65 16.345  0,625  X  

Morada Nova 2.796,58 64.394  0,528  X  

Mucambo 240,2 13.802  0,613  X  

Mulungu 103,83 8.891 X 0,594  X  

Nova Olinda 290,67 12.079  0,553  X  

Nova Russas 741,36 29.334  0,471  X  

Novo Oriente 932,17 26.066  0,671   X 

Ocara 775,22 21.499  0,751   X 

Orós 598,74 21.944  0,494  X  

Pacajus 241,92 43.830  0,308 X   

Pacoti 94,48 10.918 X 0,486  X  

Pacujá 65,79 5.644  0,527  X  

Palhano 438,81 8.158  0,6  X  

Palmácia 150,84 10.008 X 0,593  X  

Parambu 2.440,05 32.265  0,749   X 

Paramoti 514,74 10.969  0,664   X 

Pedra Branca 1.290,22 40.722  0,618  X  

Penaforte 178,07 7.015  0,429 X   

Pentecoste 1.351,96 32.488  0,527  X  

Pereiro 423,13 15.156  0,689   X 

Piquet Carneiro 580,11 13.131  0,646  X  

Pires Ferreira 247,54 8.641  0,722   X 

Poranga 247,43 11.734  0,688   X 

Porteiras 190,22 15.656  0,64  X  

Potengi 334,51 9.094  0,699   X 

Potiretama 495,22 5.751  0,701   X 

Quiterianópolis 1.069,35 18.318  0,719   X 

Quixadá 2.059,64 69.504  0,443 X   
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Quixelô 554,47 15.591  0,664   X 

Quixeramobim 3.275,11 58.918  0,454  X  

Quixeré 600,74 16.853  0,468  X  

Redenção 240,69 24.994  0,551  X  

Reriutaba 366 21.211  0,604  X  

Russas 1.614,32 57.290  0,305 X   

Saboeiro 1.354,16 16.206  0,717   X 

Salitre 797,46 13.912  0,949   X 

Santana do Acaraú 1.017,74 26.195  0,709   X 

Santana do Cariri 806,51 16.836  0,726   X 

Santa Quitéria 4.270,54 42.357  0,613  X  

São Benedito 301,06 39.874  0,568  X  

São João do Jaguaribe 286,83 8.632  0,381 X   

Senador Pompeu 1.043,87 27.225  0,523  X  

Sobral 2.129,02 155.120  0,141 X   

Solonópole 1.440,28 16.897  0,54  X  

Tabuleiro do Norte 832,68 26.936  0,352 X   

Tamboril 2.046,61 25.964  0,623  X  

Tarrafas 451,13 9.252  0,656   X 

Tauá 3.957,37 51.937  0,551  X  

Tejuçuoca 804,49 13.522  0,696   X 

Tianguá 647,51 58.023 X 0,42 X   

Ubajara 290,49 27.003 X 0,498  X  

Umari 265,58 7.449  0,63  X  

Umirim 321,27 17.341 X 0,662   X 

Uruburetama 125,43 16.450 X 0,495  X  

Varjota 222,64 16.598  0,462  X  

Várzea Alegre 811,24 34.794  0,511  X  

 Total 126.514,87 4.211.292      
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Município 
Área 

(km²) 

Pop. 

Total 

Novo  

SAB 

IPM 

Padronizado 

MaisPobres Mod. Pobres Menos Pobres 

0,00 ≤ IPM ≤ 0,444 0,446 ≤ IPM ≤ 0,651 0,652 ≤ IPM ≤ 1 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Acari 612,9 11.182  0,299 X   

Açu 1.297,58 47.857  0,253 X   

Afonso Bezerra 560,81 10.865  0,493  X  

Água Nova 47,03 2.678  0,526  X  

Alexandria 420,4 13.724  0,477  X  

Almino Afonso 132,41 5.164  0,505  X  

Alto do Rodrigues 207,41 9.500  0,197 X   

Angicos 809,45 11.611  0,304 X   

Antônio Martins 251,57 6.746  0,585  X  

Apodi 1.556,08 34.138  0,431 X   

Areia Branca 374,19 22.558  0,202 X   

Augusto Severo 856,19 9.020  0,599  X  

Baraúna 892,96 18.680  0,515  X  

Barcelona 152,92 3.991  0,544  X  

Bento Fernandes 336,63 4.731  0,608  X  

Bodó 248,4 2.776  0,541  X  

Bom Jesus 130,74 8.583  0,48  X  

Brejinho 58,82 10.312 X 0,469  X  

Caiçara do Norte 297,12 5.832  0,566  X  

Caiçara do Rio do Vento 282,71 2.866  0,449  X  

Caicó 1.220,38 56.886  0,115 X   

Campo Redondo 239,39 9.177  0,537  X  

Caraúbas 1.099,93 18.794  0,509  X  

Carnaúba dos Dantas 246,23 6.568  0,285 X   

Carnaubais 531,74 8.188  0,44 X   
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Cerro Corá 402,58 10.837  0,592  X  

Coronel Ezequiel 203,78 5.408  0,725   X 

Coronel João Pessoa 118,77 4.701  0,574  X  

Cruzeta 289,68 8.136  0,369 X   

Currais Novos 887,12 40.776  0,178 X   

Doutor Severiano 118,68 6.548  0,532  X  

Encanto 125,03 4.798  0,477  X  

Equador 313,34 5.668  0,435 X   

Felipe Guerra 283,34 5.527  0,398 X   

Fernando Pedroza 325,04 2.652  0,393 X   

Florânia 509,53 8.977  0,425 X   

Francisco Dantas 187,9 3.020  0,52  X  

Frutuoso Gomes 70,15 4.561  0,506  X  

Galinhos 333,34 1.762  0,545  X  

Governador Dix-Sept Rosado 1.268,87 11.749  0,523  X  

Grossos 138,9 8.255  0,28 X   

Guamaré 278,65 8.146  0,312 X   

Ielmo Marinho 314,76 10.242  0,722   X 

Ipanguaçu 367,56 11.926  0,436 X   

Ipueira 172,05 1.900  0,288 X   

Itajá 204,41 6.246  0,344 X   

Itaú 124,42 5.277  0,429 X   

Jaçanã 58,38 7.673  0,661   X 

Jandaíra 428,3 6.128  0,531  X  

Janduís 352,64 5.599  0,544  X  

Januário Cicco 190,34 7.672  0,685   X 

Japi 200,67 6.318  0,712   X 

Jardim de Angicos 246,42 2.660  0,752   X 

Jardim de Piranhas 374,16 11.991  0,387 X   
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Jardim do Seridó 380,47 12.038  0,244 X   

João Câmara 798,31 29.227  0,429 X   

João Dias 78,82 2.622  0,554  X  

José da Penha 96,21 5.907  0,492  X  

Jucurutu 966,39 17.259  0,435 X   

Lagoa d'Anta 99,33 5.626  0,54  X  

Lagoa de Pedras 121,87 6.401 X 0,728   X 

Lagoa de Velhos 112,47 2.651  0,471  X  

Lagoa Nova 137,3 12.053  0,594  X  

Lagoa Salgada 69,78 6.800  0,571  X  

Lajes 668,61 9.396  0,456  X  

Lajes Pintadas 130,72 4.526  0,6  X  

Lucrécia 27,54 3.217  0,408 X   

Luís Gomes 181,54 9.156  0,503  X  

Macaíba 490,66 54.812 X 0,324 X   

Macau 750,17 25.709  0,178 X   

Major Sales 34,04 2.946  0,4 X   

Marcelino Vieira 324,32 8.385  0,494  X  

Martins 171,29 7.719  0,503  X  

Messias Targino 145,16 3.715  0,382 X   

Monte Alegre 210,96 17.956 X 0,47  X  

Monte das Gameleiras 93,54 2.541  0,593  X  

Mossoró 2.109,04 211.823  0,083 X   

Nova Cruz 283,39 33.842  0,423 X   

Olho-d'água do Borges 151,5 4.460  0,514  X  

Ouro Branco 221,19 4.670  0,363 X   

Paraná 86,26 3.626 X 0,56  X  

Paraú 397,36 4.087  0,48  X  

Parazinho 275,48 4.324  0,627  X  
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Parelhas 525,73 19.318  0,297 X   

Passa e Fica 42,86 8.312  0,465  X  

Passagem 42,68 2.692 X 0,491  X  

Patu 303,46 11.143  0,478  X  

Santa Maria 217,06 3.776  0,534  X  

Pau dos Ferros 277,92 24.619  0,173 X   

Pedra Grande 212,28 4.007  0,654   X 

Pedra Preta 277,49 2.850  0,719   X 

Pedro Avelino 878,1 8.014  0,499  X  

Pendências 442,51 11.400  0,294 X   

Pilões 77,53 3.004  0,387 X   

Poço Branco 169,3 12.253  0,472  X  

Portalegre 128,53 6.744  0,567  X  

Porto do Mangue 332,38 4.062  0,636  X  

Presidente Juscelino 185,52 6.795  0,581  X  

Pureza 508,89 6.945  0,699   X 

Rafael Fernandes 95,03 4.245  0,42 X   

Rafael Godeiro 96,88 2.949  0,556  X  

Riacho da Cruz 119,56 2.667  0,525  X  

Riacho de Santana 129,1 4.200  0,545  X  

Riachuelo 269,02 5.773  0,471  X  

Rodolfo Fernandes 143,63 4.467  0,517  X  

Tibau 170,95 3.199  0,338 X   

Ruy Barbosa 144,53 3.689  0,643  X  

Santa Cruz 594,59 31.260  0,384 X   

Santana do Matos 1.445,53 15.971  0,617  X  

Santana do Seridó 170,53 2.376  0,42 X   

Santo Antônio 294,99 20.101  0,457  X  

São Bento do Norte 198,05 3.382  0,593  X  
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São Bento do Trairi 168,36 3.234  0,56  X  

São Fernando 405,48 3.234  0,406 X   

São Francisco do Oeste 76,29 3.482  0,413 X   

São João do Sabugi 287,21 5.671  0,321 X   

São José do Campestre 341,87 11.976  0,494  X  

São José do Seridó 194,94 3.769  0,238 X   

São Miguel 165,07 20.120  0,502  X  

São Miguel de Touros 346 6.695  0,487  X  

São Paulo do Potengi 222,17 13.810  0,422 X   

São Pedro 182,28 6.775  0,537  X  

São Rafael 431,42 8.200  0,498  X  

São Tomé 877,54 10.795  0,593  X  

São Vicente 209,66 5.627  0,381 X   

Senador Elói de Souza 164,33 4.926  0,562  X  

Serra de São Bento 98,54 5.860  0,635  X  

Serra do Mel 604,24 8.231  0,638  X  

Serra Negra do Norte 525,15 7.543  0,426 X   

Serrinha 185,21 7.346  0,679   X 

Serrinha dos Pintos 124,82 4.295  0,473  X  

Severiano Melo 141,26 10.571  0,575  X  

Sítio Novo 203,31 4.446  0,616  X  

Taboleiro Grande 110,59 2.029  0,582  X  

Taipu 354,27 11.519  0,548  X  

Tangará 360,3 12.114  0,45  X  

Tenente Ananias 210,44 10.388  0,491  X  

Tenente Laurentino Cruz 65,49 4.416  0,502  X  

Timbaúba dos Batistas 143,19 2.188  0,254 X   

Touros 821,67 28.597  0,593  X  

Triunfo Potiguar 277,1 3.639  0,527  X  
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Umarizal 225,02 11.089  0,447  X  

Upanema 857,29 10.993  0,561  X  

Várzea 120,33 8.234 X 0,443 X   

Venha-Ver 86,55 3.419  0,677  X  

Vera Cruz 99,5 9.130 X 0,486  X  

Viçosa 41,83 1.522  0,486  X  

 Total 49.589,87 1.601.170      

Município 
Área 

(km²) 

Pop. 

Total 

Novo 

SAB 

IPM 

Padronizado 

MaisPobres Mod. Pobres Menos Pobres 

0,00 ≤ IPM ≤ 0,444 0,446 ≤ IPM ≤ 0,651 0,652 ≤ IPM ≤ 1 

ESTADO DA PARAÍBA 

Água Branca 316,43 8.375  0,65  X  

Aguiar 385,9 5.632  0,583  X  

Alcantil 252,85 4.914  0,783   X 

Algodão de Jandaíra 452,16 2.213  0,771   X 

Amparo 126,49 1.887  0,672   X 

Aparecida 223,67 5.894  0,539  X  

Arara 39,19 11.500  0,691   X 

Araruna 306,18 16.607  0,702   X 

Areia de Baraúnas 101,07 2.074  0,656   X 

Areial 64,74 6.032  0,614  X  

Aroeiras 386,8 19.488  0,839   X 

Assunção 147,71 2.982  0,682   X 

Bananeiras 273,81 21.800  0,688   X 

Baraúna 56,46 3.169  0,808   X 

Barra de Santana 351,22 8.315  0,818   X 

Barra de Santa Rosa 801,94 13.052  0,737   X 

Barra de São Miguel 582,24 5.164  0,552  X  

Belém do Brejo do Cruz 596,91 6.988  0,552  X  

Bernardino Batista 42,05 2.559  0,723   X 
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Boa Ventura 195,02 6.155  0,527  X  

Boa Vista 448,25 4.985  0,421 X   

Bom Jesus 47,14 2.180  0,478  X  

Bom Sucesso 198,62 5.280  0,561  X  

Bonito de Santa Fé 219,65 9.227  0,547  X  

Boqueirão 396,44 15.867  0,468  X  

Brejo do Cruz 409,28 11.870  0,509  X  

Brejo dos Santos 120,56 5.931  0,435 X   

Cabaceiras 407,17 4.296  0,487  X  

Cachoeira dos Índios 189,49 7.835  0,5  X  

Cacimba de Areia 206,38 3.568  0,544  X  

Cacimba de Dentro 239,75 16.826  0,675   X 

Cacimbas 121,04 7.425  0,837   X 

Caiçara 129,39 7.316  0,581  X  

Cajazeiras 569,88 54.710  0,21 X   

Cajazeirinhas 287,23 2.846  0,638  X  

Camalaú 672,38 5.514  0,695   X 

Campina Grande 644,1 354.061  0 X   

Caraúbas 438,65 3.401  0,627  X  

Carrapateira 54,91 2.164  0,511  X  

Casserengue 236,01 6.559  0,81   X 

Catingueira 368,07 4.753  0,62  X  

Catolé do Rocha 466,19 26.641  0,384 X   

Caturité 118,24 4.191  0,531  X  

Conceição 580,1 17.931  0,542  X  

Condado 377,02 6.499  0,51  X  

Congo 329,83 4.584  0,545  X  

Coremas 463,13 15.120  0,531  X  

Coxixola 113,67 1.419  0,516  X  
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Cubati 161,25 6.349  0,641  X  

Cuité 645,86 19.906  0,634  X  

Curral Velho 184,37 2.558  0,548  X  

Damião 161,76 3.636  0,946   X 

Desterro 125,9 7.259  0,68   X 

Diamante 211,91 6.921  0,583  X  

Dona Inês 74,1 10.217  0,78   X 

Emas 238,1 3.054  0,554  X  

Esperança 146,17 28.152  0,498  X  

Fagundes 235,84 11.903  0,733   X 

Frei Martinho 247,13 2.920  0,455  X  

Gado Bravo 204,17 8.506  0,948   X 

Gurjão 336,88 3.614  0,568  X  

Ibiara 242,85 6.387  0,565  X  

Igaracy 184,5 6.311  0,536  X  

Imaculada 229,74 11.567  0,702   X 

Ingá 197,89 17.486  0,585  X  

Itabaiana 204,66 25.200  0,477  X  

Itaporanga 481,81 21.072  0,419 X   

Itatuba 240,36 9.383  0,646  X  

Jericó 157,36 7.415  0,515  X  

Juazeirinho 463,78 14.874  0,654   X 

Junco do Seridó 160,79 5.978  0,468  X  

Juru 485 10.049  0,643  X  

Lagoa 183,6 4.844  0,629  X  

Lagoa Seca 68,28 24.144  0,565  X  

Lastro 121,46 3.119  0,656   X 

Livramento 344,85 7.609  0,795   X 

Logradouro 42,37 3.382  0,611  X  
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Mãe d'-gua 315,83 3.458  0,674   X 

Malta 165,03 5.690  0,437 X   

Manaíra 419,55 10.466  0,697   X 

Marizópolis 74,16 5.577  0,491  X  

Massaranduba 186,97 11.692  0,644  X  

Mato Grosso 52,98 2.435  0,534  X  

Matureia 97,4 5.025  0,68   X 

Mogeiro 228,31 13.233  0,746   X 

Montadas 59,37 3.965  0,695   X 

Monte Horebe 115,48 4.112  0,591  X  

Monteiro 1.009,89 27.685  0,462  X  

Natuba 226,79 10.561  0,844   X 

Nazarezinho 228,25 7.274  0,741   X 

Nova Floresta 59,86 9.411  0,541  X  

Nova Olinda 132,14 6.457  0,54  X  

Nova Palmeira 197,94 3.572  0,664   X 

Olho d'água 652,57 7.846  0,644  X  

Olivedos 282,1 3.193  0,608  X  

Ouro Velho 166,86 2.821  0,459  X  

Parari 151,02 1.438  0,541  X  

Passagem 140,19 1.949  0,452  X  

Patos 508,65 91.403  0,159 X   

Paulista 563,41 11.265  0,506  X  

Pedra Branca 114,23 4.124  0,492  X  

Pedra Lavrada 391,3 6.625  0,666   X 

Piancó 534,17 14.849  0,494  X  

Picuí 734,08 17.886  0,538  X  

Pocinhos 630,69 14.871  0,638  X  

Poço Dantas 67,07 3.817  0,664   X 
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Poço de José de Moura 123,53 3.528  0,562  X  

Pombal 669,58 31.931  0,335  X  

Prata 176,14 3.425  0,524  X  

Princesa Isabel 380,68 18.223  0,441 X   

Puxinanã 82,35 11.981  0,567  X  

Queimadas 399,11 36.028  0,452  X  

Quixaba 114,77 1.308  0,631  X  

Remígio 131,03 14.911  0,529  X  

Riachão 79,78 2.792  0,612  X  

Riachão do Bacamarte 93,3 3.951  0,621  X  

Riacho de Santo Antônio 107,52 1.332  0,589  X  

Riacho dos Cavalos 328,58 8.063  0,619  X  

Salgadinho 180,39 2.823  0,737   X 

Salgado de São Félix 161,63 12.028  0,728   X 

Santa Cecília de Umbuzeiro 283,29 6.858  0,981   X 

Santa Cruz 272,81 6.463  0,513  X  

Santa Helena 209,7 6.166  0,528  X  

Santa Inês 320,93 3.528  0,697   X 

Santa Luzia 443,62 14.005  0,341 X   

Santana de Mangueira 460,24 5.771  0,677   X 

Santana dos Garrotes 275,38 7.882  0,614  X  

Santarém 61,44 2.571  0,518  X  

Santa Teresinha 304,41 4.719  0,458  X  

Santo André 227,21 2.765  0,8   X 

São Bento 256,65 26.136  0,429 X   

São Bento de Pombal 154,77 3.583  0,516  X  

São Domingos do Cariri 239,83 2.185  0,532  X  

São Domingos de Pombal 228,15 2.498  0,653   X 

São Francisco 127,24 3.465  0,541  X  
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São João do Cariri 700,57 3.871  0,498  X  

São João do Rio do Peixe 470,13 17.640  0,5  X  

São João do Tigre 689,32 4.452  0,818   X 

São José da Lagoa Tapada 339,81 7.176  0,708   X 

São José de Caiana 203,35 5.737  0,715   X 

São José de Espinharas 735,92 5.102  0,661   X 

São José de Piranhas 700,87 17.883  0,478  X  

São José de Princesa 134,5 4.967  0,758   X 

São José do Bonfim 122,18 2.837  0,571  X  

São José do Brejo do Cruz 220,18 1.532  0,799   X 

São José do Sabugi 216,29 3.913  0,467  X  

São José dos Cordeiros 418,06 4.136  0,757   X 

São Mamede 609,58 8.020  0,417 X   

São Sebastião de Lagoa de 

Roça 66,33 10.019  

0,769 

  

X 

São Sebastião do Umbuzeiro 465,24 2.887  0,604  X  

Seridó 227,66 9.091  0,764   X 

Serra Branca 704,63 12.270  0,488  X  

Serra Grande 71,55 2.855  0,61  X  

Solânea 108,98 30.652  0,551  X  

Soledade 634,67 12.061  0,487  X  

Sossêgo 119,68 2.597  0,826   X 

Sousa 764,99 62.592  0,286 X   

Sumé 843,21 15.020  0,422 X   

Tacima 262,56 9.389  0,667   X 

Taperoá 610,15 13.291  0,626  X  

Tavares 212,2 13.563  0,643  X  

Teixeira 182,98 11.954  0,585  X  

Tenório 83,24 2.473  0,683   X 
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Triunfo 239,71 9.052  0,554  X  

Uiraúna 262,74 13.672  0,406 X   

Umbuzeiro 192,75 9.092  0,794   X 

Várzea 147,6 2.056  0,412 X   

Vieirópolis 116,8 4.670  0,572  X  

Vista Serrana 62,79 3.120  0,622  X  

Zabelê 105,6 1.838  0,504  X  

Total 48.785,32 1.966.713      

Município 
Área 

(km²) 

Pop. 

Total 

Novo 

SAB 

IPM 

Padronizado 

Mais Pobres Mod. Pobres Menos Pobres 

0,00 ≤ IPM ≤ 0,444 0,446 ≤ IPM ≤ 0,651 0,652 ≤ IPM ≤ 1 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

Afogados da Ingazeira 386,03 32.916  0,322 X   

Afrânio 1.488,57 15.007  0,656   X 

Agrestina 198,04 20.028  0,475  X  

Águas Belas 887,53 36.331  0,718   X 

Alagoinha 180,05 12.522  0,779   X 

Altinho 452,61 22.090  0,619  X  

Angelim 126,73 9.055  0,646  X  

Araripina 1.914,36 70.592  0,543  X  

Arcoverde 380,63 61.600  0,224 X   

Belém de São Francisco 1.842,64 20.219  0,539  X  

Belo Jardim 653,63 68.655  0,305 X   

Betânia 1.232,61 11.305  

0,645 

 X 

 

Bezerros 545,69 57.390  0,458  X  

Bodocó 1.604,81 31.712  0,722   X 

Bom Conselho 798,15 42.009  0,636  X  

Bom Jardim 208,28 37.456  0,678   X 
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Brejão 161,89 8.914 X 0,656   X 

Brejinho 85,13 7.277  0,658   X 

Brejo da Madre de Deus 782,6 37.849  0,616  X  

Buíque 1.278,91 44.155  0,822   X 

Cabrobó 1.629,82 26.733  0,471  X  

Cachoeirinha 183,19 17.048  0,503  X  

Caetés 324,22 24.097  0,941   X 

Calçado 55,95 11.712  0,873   X 

Calumbi 218,63 7.077  0,61  X  

Camocim de São Félix 50,83 15.016  0,434 X   

Canhotinho 422,99 24.919  0,643  X  

Capoeiras 344,31 19.544  0,843   X 

Carnaíba 429,72 17.669  0,695   X 

Carnaubeira da Penha 999,33 10.413  0,823   X 

Caruaru 931,98 253.312  0,105 X   

Casinhas 109,13 13.333  0,769   X 

Cedro 173,02 9.548  0,565  X  

Chã Grande 83,73 18.403 X 0,512  X  

Correntes 285,25 17.045 X 0,618  X  

Cumaru 278,44 27.301  0,791   X 

Cupira 104,19 22.374  0,448  X  

Custódia 1.484,65 29.928  0,494  X  

Dormentes 1.392,09 14.421  0,7   X 

Exu 1.500,36 32.417  0,714   X 

Flores 963,75 20.807  0,661   X 

Floresta 3.690,33 24.724  0,504  X  

Frei Miguelinho 215,84 12.983  0,641  X  

Garanhuns 467,76 117.587  0,243 X   

Granito 519,83 6.104  0,656   X 
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Gravatá 491,53 67.204  0,321 X   

Iati 567,49 17.690  0,773   X 

Ibimirim 1.901,32 24.321  0,689   X 

Ibirajuba 218,06 7.434  0,794   X 

Iguaraci 773,59 11.484  0,616  X  

Inajá 1.098,88 13.164  0,771   X 

Ingazeira 246,59 4.566  0,69   X 

Ipubi 972,08 23.210  0,693   X 

Itacuruba 438,5 3.681  0,452  X  

Itaíba 1,073,17 26.782  0,779   X 

Itapetim 409,78 14.764  0,614  X  

Jataúba 715,64 14.640  0,752   X 

Jatobá 277,23 13.145  0,485  X  

João Alfredo 150,05 26.975  0,593  X  

Jucati 109,32 9.695  0,845   X 

Jupi 151,23 12.330  0,759   X 

Jurema 147,01 13.718  0,772   X 

Lagoa do Ouro 219,57 10.975  0,621  X  

Lagoa dos Gatos 189,22 16.095  0,688   X 

Lagoa Grande 1.873,86 19.120  0,548  X  

Lajedo 208,9 32.194  0,504  X  

Manari 550,55 12.967  1   X 

Mirandiba 773,23 13.124  0,731   X 

Orobó 126,28 22.478  0,564  X  

Orocó 562,63 10.823  0,633  X  

Ouricuri 2383,9 56.623  0,578  X  

Palmeirina 200,47 9.517 X 0,57  X  

Panelas 369,61 25.882  0,754   X 

Paranatama 272,74 10.348  0,81   X 
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Parnamirim 2.598,55 19.284  0,689   X 

Passira 364,8 29.131  0,614  X  

Pedra 852,44 20.243  0,569   X 

Pesqueira 1035,9 57.602  0,569  X  

Petrolândia 1.088,09 27.264  0,528  X  

Petrolina 4.756,82 218.336  0,417 X   

Poção 212,06 11.177  0,126 X   

Quixabá 216,28 6.854  0,667   X 

Riacho das Almas 313,94 18.143  0,759   X 

Sairé 198,67 13.180  0,52  X  

Salgadinho 71,89 7.135  0,512  X  

Salgueiro 1.733,77 51.554  0,723   X 

Saloá 297,04 15.006  0,358 X   

Sanharó 247,54 15.881  0,637  X  

Santa Cruz 1.432,06 11.252  0,584  X  

Santa Cruz da Baixa Verde 91,2 10.872  0,731   X 

Santa Cruz do Capibaribe 369,57 59.017  0,635  X  

Santa Filomena 843,91 12.124  0,232 X   

Santa Maria da Boa Vista 2.977,8 36.740  0,809   X 

Santa Maria do Cambucá 94,46 11.742  0,627 X   

Santa Terezinha 219,53 10.229  0,688   X 

São Bento do Una 715,9 45.343  0,636  X  

São Caitano 373,89 33.391  0,667   X 

São João 236,54 19.744  0,551  X  

São Joaquim do Monte 230,6 19.899  0,727   X 

São José do Belmonte 1.491,03 31.643  0,642  X  

São José do Egito 783,28 29.443  0,554  X  

Serra Talhada 2.965,28 70.877  0,469  X  

Serrita 1.602,33 17.839  0,392 X   
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Sertânia 2.359,41 31.635  0,503  X  

Moreilândia 619,65 11.017  0,674   X 

Solidão 130,66 5.532  0,736   X 

Surubim 254,9 50.284  0,392 X   

Tabira 393,27 24.031  0,524  X  

Tacaimbó 210,88 12.932  0,67   X 

Tacaratu 1.253,64 17.096  0,763   X 

Taquaritinga do Norte 450,72 19.720  0,439 X   

Terezinha 142,5 6.297  0,718   X 

Terra Nova 362,21 7.519  0,608  X  

Toritama 34,76 21.794  0,258 X   

Trindade 229,29 21.919  0,424 X   

Triunfo 182,19 15.129  0,469  X  

Tupanatinga 869,95 20.780  0,798   X 

Tuparetama 231,58 7.765  0,465  X  

Venturosa 326,08 13.461  0,613  X  

Verdejante 449,11 8.847  0,602  X  

Vertente do Lério 81,1 8.539  0,832   X 

Vertentes 172,71 14.953  0,575  X  

 Total 86.710,44 3.236.741      

Município 
Área 

(km²) 

Pop. 

Total 

Novo 

SAB 

IPM 

Padronizado 

Mais Pobres Mod. Pobres Menos Pobres 

0,00 ≤ IPM ≤ 0,444 0,446 ≤ IPM ≤ 0,651 0,652 ≤ IPM ≤ 1 

ESTADO DE ALAGOAS 

Água Branca 456,59 19.207  0,799    

Arapiraca 367,55 186.150  0,285 X   

Batalha 322,52 14.795  0,587  X  

Belo Monte 334,75 6.822  0,883   X 

Cacimbinhas 273,91 9.553  0,915   X 
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Canapi 574,32 17.333  0,976   X 

Carneiros 113,53 6.578  0,819   X 

Coité do Nóia 88,85 11.990 X 0,871   X 

Caraíbas 276,4 20.786  0,881   X 

Delmiro Gouveia 609,24 43.080  0,371 X   

Dois Riachos 142,27 11.067  0,899   X 

Estrela de Alagoas 265,5 16.336  0,994   X 

Girau do Ponciano 504,29 29.599  0,885   X 

Igaci 334,97 25.591 X 0,802   X 

Inhapi 375,73 17.498  0,977   X 

Jacaré dos Homens 142,91 5.721  0,62  X  

Jaramataia 104,11 5.789  0,823   X 

Lagoa da Canoa 103,25 19.977  0,777   X 

Major Isidoro 455,8 17.638  0,751   X 

Maravilha 280,94 13.681  0,774   X 

Mata Grande 923,43 24.409  0,925   X 

Minador do Negrão 167,27 5.401  0,87   X 

Monteirópolis 86,43 7.239  0,81   X 

Olho d'água das Flores 184,25 19.406  0,567  X  

Olho d'água do Casado 324,07 7.057  0,735   X 

Olivença 173,61 10.370  0,916   X 

Ouro Branco 205,43 10.077  0,837   X 

Palestina 49,06 4.519  0,709   X 

Palmeira dos Índios 462,51 68.002  0,395 X   

Pão de Açúcar 661,81 24.316  0,606  X  

Pariconha 262,77 9.265  0,76   X 

Piranhas 409,13 20.021  0,58  X  

Poço das Trincheiras 304,12 13.224  0,987   X 

Quebrangulo 321,31 11.894 X 0,656   X 
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Santana do Ipanema 439,63 41.399  0,563  X  

São José da Tapera 521,75 27.538  0,865   X 

Senador Rui Palmeira 361,19 11.976  0,955   X 

Traipu 701,66 23.436  0,924   X 

Total 12.686,86 838.740      

Município 
Área 

(km²) 

Pop. 

Total 

Novo 

SAB 

IPM 

Padronizado 

Mais Pobres Mod. Pobres Menos Pobres 

0,00 ≤ IPM ≤ 0,444 0,446 ≤ IPM ≤ 0,651 0,652 ≤ IPM ≤ 1 

ESTADO DE SERGIPE 

Amparo de São Francisco 39,76 2.181  0,488  X  

Aquidabã 370,17 18.220  0,528  X  

Canhoba 165,83 3.966  0,586  X  

Canindé de São Francisco 908,17 17.739  0,599  X  

Carira 634,6 17.734  0,554  X  

Cedro de São João 73,01 5.376  0,292 X   

Cumbe 131,42 3.643  0,503  X  

Feira Nova 189,25 5.062  0,49  X  

Frei Paulo 406,78 11.962  0,386 X   

Gararu 640,45 11.364  0,689   X 

Gracho Cardoso 236,22 5.516  0,531  X  

Itabi 202,88 5.160  0,533  X  

Macambira 137,42 5.803 X 0,523  X  

Monte Alegre de Sergipe 418,52 11.550  0,635  X  

Nossa Senhora Aparecida 347,05 8.282  0,595  X  

Nossa Senhora da Glória 745,4 26.822  0,499  X  

Nossa Senhora das Dores 482,56 22.129  0,5  X  

Nossa Senhora de Lourdes 80,58 6.021  0,523  X  

Pedra Mole 79,02 2.626  0,457  X  

Pinhão 152,66 5.195  0,548  X  
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Poço Redondo 1.219,95 25.987  0,69   X 

Poço Verde 380,65 19.936  0,635  X  

Porto da Folha 895,12 25.427  0,667   X 

Propriá 95,52 27.292  0,294 X   

Ribeirópolis 262,95 15.425  0,405 X   

São Miguel do Aleixo 143,26 3.441  0,635  X  

Simão Dias 560,82 36.795  0,581  X  

Telha 56,51 2.636  0,398 X   

Tobias Barreto 1.119,11 43.109  0,507  X  

 Total 11.175,64 396.399      

Município 
Área 

(km²) 

Pop. 

Total 

Novo 

SAB 

IPM 

Padronizado 

Mais Pobres Mod. Pobres Menos Pobres 

0,00 ≤ IPM ≤ 0,444 0,446 ≤ IPM ≤ 0,651 0,652 ≤ IPM ≤ 1 

ESTADO DA BAHIA 

Abaíra 580,58 9.075  0,475  X  

Abaré 1.700,92 13.634  0,615  X  

Adustina 636,09 14.388  0,809   X 

Água Fria 709,85 14.722  0,738   X 

Amargosa 437,6 30.748 X 0,369 X   

América Dourada 748,18 15.945  0,702   X 

Anagé 1.859,25 40.722  0,739   X 

Andaraí 1.902,06 13.825  0,685   X 

Andorinha 1.212,51 15.733  0,586  X  

Anguera 170,81 8.834  0,556  X  

Antas 289,04 14.052  0,54  X  

Antônio Cardoso 295,05 11.621  0,684   X 

Antônio Gonçalves 317,4 9.652  0,518  X  

Aracatu 1.541,49 15.473  0,642  X  

Araci 1.576,31 47.563  0,768   X 
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Baixa Grande 986,39 20.424  0,715   X 

Banzaê 213,13 11.154  0,545  X  

Barra 12.348,17 43.615  0,699   X 

Barra da Estiva 1407,26 24.381  0,569  X  

Barra do Choça 781,24 40.810  0,532  X  

Barra do Mendes 1.640,72 13.607  0,481  X  

Barro Alto 386,27 12.098  0,601  X  

Belo Campo 610,66 17.645  0,605  X  

Biritinga 594,7 14.627  0,687   X 

Boa Nova 859,94 20.593  0,651  X  

Boa Vista do Tupim 2.639,97 18.412  0,8   X 

Bom Jesus da Lapa 4.148,4 54.279  0,368 X   

Bom Jesus da Serra 411,47 10.518  0,73   X 

Boninal 851,12 12.456  0,488  X  

Bonito 539,56 12.905  0,652   X 

Boquira 1.570,27 22.068  0,576  X  

Botuporã 554,59 11.381  0,713   X 

Brejões 483,09 15.324  0,54  X  

Brejolândia 2.625,36 8.764  0,702   X 

Brotas de Macaúbas 2.343,44 13.001  0,676   X 

Brumado 2.174,57 61.634  0,292 X   

Buritirama 3.813,44 17.773  0,721   X 

Caatiba 657,97 15.088  0,414 X   

Cabaceiras do Paraguaçu 214,37 15.546 X 0,747   X 

Caculé 688,32 20.333  0,355 X   

Caém 499,29 12.562  0,724   X 

Caetanos 860,24 13.179  0,755   X 

Caetité 2.366,32 45.241  0,418 X   

Cafarnaum 1.075,01 15.839  0,609  X  
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Caldeirão Grande 498,05 11.399  0,69   X 

Campo Alegre de Lourdes 2.766,56 27.692  0,859   X 

Campo Formoso 6.833,71 61.905  0,632  X  

Canarana 657,32 21.669  0,599  X  

Candeal 456,24 10.123  0,663   X 

Candiba 399,37 12.123  0,503  X  

Cândido Sales 1.305,88 28.427  0,544  X  

Cansanção 1.324,73 31.975  0,747   X 

Canudos 3.000,3 13.758  0,677   X 

Capela do Alto Alegre 658,37 11.879  0,566  X  

Capim Grosso 351,53 23.847  0,373 X   

Caraíbas 1.129,64 17.138  0,722   X 

Carinhanha 2.762,1 27.134  0,635  X  

Casa Nova 9.697,6 55.612  0,59  X  

Castro Alves 767,29 25.293  0,473  X  

Caturama 648,58 8.614  0,684   X 

Central 608,01 16.778  0,587  X  

Chorrochó 2.658,95 9.894  0,653   X 

Cícero Dantas 726,54 30.929  0,591  X  

Cipó 165,28 14.274  0,461  X  

Cocos 10.121,16 17.637  0,535  X  

Conceição do Coité 1.090,53 56.274  0,498  X  

Condeúba 1.241,56 18.048  0,59  X  

Contendas do Sincorá 865,29 4.269  0,603  X  

Cordeiros 556,39 8.107  0,532  X  

Coribe 2.688,39 15.139  0,592  X  

Coronel João Sá 850,17 19.739  0,744   X 

Cravolândia 160,23 4.984  0,55  X  

Crisópolis 549,94 18.728  0,733   X 
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Curaçá 6.475,77 29.400  0,626  X  

Dom Basílio 655,41 10.284  0,638  X  

Elísio Medrado 200,28 7.849 X 0,527  X  

Encruzilhada 2048,3 32.879  0,657   X 

Érico Cardoso 703,91 12.159  0,566  X  

Euclides da Cunha 2.383,61 53.855  0,573  X  

Fátima 297,43 18.295  0,719   X 

Feira da Mata 1.661,63 6.256  0,633  X  

Feira de Santana 1.338,13 480.692  0,002 X   

Filadélfia 566,15 17.118  0,616  X  

Gavião 336,82 4.798  0,547  X  

Gentio do Ouro 3.686,05 10.168  0,62  X  

Glória 1.282,33 14.563  0,591  X  

Guajeru 645,83 12.894  0,678   X 

Guanambi 1.264,47 71.726  0,206 X   

Heliópolis 313,26 13.109  0,629  X  

Iaçu 2.452,03 28.440  0,536  X  

Ibiassucê 383,5 12.828  0,408 X   

Ibicoara 980,8 14.451  0,5  X  

Ibipeba 1.104,4 15.388  0,552  X  

Ibipitanga 948,88 13.416  0,65  X  

Ibiquera 1.014,66 4.500  0,749   X 

Ibitiara 1.755,63 14.419  0,601  X  

Ibititá 597,08 17.890  0,576  X  

Ibotirama 1.396,55 24.135  0,339 X   

Ichu 128,42 5.596  0,429 X   

Igaporã 791,97 14.567  0,471  X  

Iguaí 836,35 25.109 X 0,548  X  

Inhambupe 1.250,16 29.562  0,59  X  
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Ipecaetá 395,44 18.370  0,778   X 

Ipirá 3.035,33 61.714  0,605  X  

Ipupiara 1.335,17 8.536  0,526  X  

Irajuba 384,88 6.362  0,733   X 

Iramaia 1.955,84 17.468  0,653   X 

Iraquara 803,47 18.329  0,628  X  

Irecê 336,76 57.360  0,179 X   

Itaberaba 2.366,42 58.873  0,305 X   

Itaeté 1199 13.799  0,659   X 

Itagi 304,64 14.628 X 0,589  X  

Itaguaçu da Bahia 4.420,8 11.320  0,694   X 

Itambé 1.631,42 30.847  0,366 X   

Itapetinga 1.615,15 57.800  0,081 X   

Itapicuru 1.552,54 27.313  0,843   X 

Itaquara 298,03 7.854  0,685   X 

Itarantim 1.789,75 15.857  0,361 X   

Itatim 576,47 12.685  0,461  X  

Itiruçu 304,08 13.595  0,472  X  

Itiúba 1.737,93 35.550  0,763   X 

Itororó 331,94 19.747  0,344 X   

Ituaçu 1.220,59 17.250  0,612  X  

Iuiú 1.099,48 10.485  0,606  X  

Jacaraci 1.246,34 13.516  0,535  X  

Jacobina 2.329,09 76.429  0,32 X   

Jaguaquara 963,97 46.590  0,511  X  

Jaguarari 2.577,96 27.395  0,342 X   

Jequié 3.046,79 147.115  0,154 X   

Jeremoabo 4.788,66 34.904  0,705   X 

João Dourado 988,06 18.964  0,561  X  
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Juazeiro 6415,4 174.101  0,161 X   

Jussara 824,89 15.280  0,648  X  

Jussiape 525,41 10.050  0,477  X  

Lafaiete Coutinho 353,96 4.103  0,569  X  

Lagoa Real 1.003,32 12.759  0,694   X 

Lajedinho 810,3 4.352  0,759   X 

Lajedo do Tabocal 425,32 8.092  0,654   X 

Lamarão 283,19 9.524  0,88   X 

Lapão 645,06 24.689  0,585  X  

Lençóis 1.245,1 8.894  0,365 X   

Licínio de Almeida 788,26 12.325  0,467  X  

Livramento do Brumado 2.275,45 38.129  0,479  X  

Macajuba 709,85 11.452  0,721   X 

Macarani 1.376,55 14.582  0,321 X   

Macaúbas 3.050,82 41.787  0,541  X  

Macururé 2.287,77 8.569  0,696   X 

Maetinga 369,64 13.660  0,672   X 

Maiquinique 415,3 6.905  0,427 X   

Mairi 909,38 20.077  0,612  X  

Malhada 1.972,75 15.607  0,638  X  

Malhada de Pedras 481,11 8.424  0,682   X 

ManoelVitorino 2.409,09 16.706  0,738   X 

Maracás 2.444,22 31.612  0,557  X  

Marcionílio Souza 1.166,66 10.771  0,671   X 

Matina 776,22 10.212  0,675   X 

Miguel Calmon 1.471,31 28.308  0,565  X  

Milagres 308,97 12.103  0,44 X   

Mirangaba 1.960,17 14.255  0,775   X 

Mirante 931,2 13.703  0,82   X 
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Monte Santo 3.298,43 54.286  0,905   X 

Morpará 1.738,66 8.593  0,645  X  

Morro do Chapéu 5.513,12 34.475  0,622  X  

Mortugaba 672,86 12.594  0,48  X  

Mucugê 2.491,65 13.675  0,421 X   

Mulungu do Morro 519,62 15.117  0,872   X 

Mundo Novo 1.501,85 21.264  0,558  X  

Muquém de São Francisco 2.878,71 9.053  0,684   X 

Nordestina 472,85 11.797  0,77   X 

Nova Canaã 568,56 16.242 X 0,582  X  

Nova Fátima 373 7.515  0,469  X  

Nova Itarana 457,99 6.677  0,691   X 

Nova Redenção 512,89 8.589  0,648  X  

Nova Soure 672,16 24.367  0,676   X 

Novo Horizonte 614,77 8.472  0,528  X  

Novo Triunfo 139,74 13.628  0,691   X 

Olindina 540,37 23.879  0,582  X  

Oliveira dos Brejinhos 3.586,69 21.678  0,559  X  

Ourolândia 1.281,26 15.354  0,674   X 

Palmas de Monte Alto 2.787,75 20.095  0,599  X  

Palmeiras 698,44 7.013  0,421 X   

Paramirim 1.119,86 18.921  0,405 X   

Paratinga 2.824,85 27.678  0,65  X  

Paripiranga 436,6 26.589  0,78   X 

Paulo Afonso 1.700,48 96.428  0,144 X   

Pé de Serra 560,64 13.520  0,609  X  

Pedro Alexandre 1.146,39 16.998  0,94   X 

Piatã 1.513,75 18.980  0,608  X  

Pilão Arcado 11.761,59 30.656  0,794   X 
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Pindaí 718,09 15.477  0,597  X  

Pindobaçu 529,9 20.813  0,602  X  

Pintadas 531,31 11.166  0,556  X  

Piripá 653,74 16.114  0,549  X  

Piritiba 994,56 19.007  0,541  X  

Planaltino 941,68 7.960  0,827   X 

Planalto 917,28 21.197  0,607  X  

Poções 966,34 44.152  0,469  X  

Ponto Novo 467,12 17.144  0,605  X  

Potiraguá 992,88 14.549 X 0,361 X   

Presidente Dutra 164,66 13.713  0,516  X  

Presidente Jânio Quadros 1.332,11 17.020  0,803   X 

Queimadas 2105,98 24.601  0,616  X  

Quijingue 1.276,21 26.369  0,798   X 

Quixabeira 369,54 9.460  0,661   X 

Rafael Jambeiro 1239,1 22.575  0,724   X 

Remanso 4.712,55 36.244  0,59  X  

Retirolândia 204,53 10.926  0,51  X  

Riachão do Jacuípe 1.203,64 31.603  0,409 X   

Riacho de Santana 2.708,77 28.543  0,567  X  

Ribeira do Amparo 658,8 13.891 X 0,797   X 

Ribeira do Pombal 816,08 46.254  0,469  X  

Ribeirão do Largo 1.226,39 14.922  0,577  X  

Rio de Contas 1.056,32 13.931  0,484  X  

Rio do Antônio 990,49 14.624  0,644  X  

Rio do Pires 892,82 12.049  0,518  X  

Rodelas 2.586,06 6.237  0,431 X   

Ruy Barbosa 2.137,3 28.970  0,479  X  

Santa Bárbara 326,15 17.916  0,603  X  
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Santa Brígida 852,63 17.068  0,795  X  

Santa Inês 357,57 11.020  0,505  X  

Santa Teresinha 713,09 8.689  0,605  X  

Santaluz 1.603,6 30.931  0,571  X  

Santana 2.006,94 24.137  0,503  X  

Santanópolis 212,18 8.636  0,701   X 

Santo Estêvão 366,54 41.118  0,41 X   

São Domingos 252,12 8.521  0,423 X   

São Félix do Coribe 849,42 11.766 X 0,3 X   

São Gabriel 1.229,11 18.383  0,639  X  

São José do Jacuípe 370,67 9.233  0,646  X  

Sátiro Dias 688,71 17.160  0,721   X 

Saúde 501,74 11.486  0,658   X 

Seabra 2.658,22 39.423  0,486  X  

Sebastião Laranjeiras 2.011,47 9.277  0,524  X  

Senhor do Bonfim 820 67.676  0,267 X   

Sento Sé 12.629,6 32.294  0,621  X  

Serra do Ramalho 2.678,51 32.594  0,612  X  

Serra Dourada 1.417,64 18.007  0,627  X  

Serra Preta 540,91 17.701  0,694   X 

Serrinha 808,66 83.187  0,342 X   

Serrolândia 375,24 12.609  0,549  X  

Sítio do Mato 1716,5 11.752  0,741   X 

Sítio do Quinto 671,41 17.025  0,725   X 

Sobradinho 1.328,47 21.223  0,338 X   

Souto Soares 1.100,06 14.784  0,669  X  

Tabocas do Brejo Velho 1.589,78 12.615  0,626  X  

Tanhaçu 1.346,76 20.039  0,624  X  

Tanque Novo 829,02 15.736  0,607  X  
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Tanquinho 215,45 7.454  0,425 X   

Tapiramutá 666,49 17.142  0,548  X  

Teofilândia 266,85 20.390  0,605  X  

Tremedal 1.786,02 21.189  0,713   X 

Tucano 3.214,52 50.906  0,609  X  

Uauá 2.962,92 25.979  0,665  X  

Ubaíra 765,26 20.577  0,605  X  

Uibaí 536,6 13.613  0,483  X  

Umburanas 1.819,95 14.137  0,836   X 

Urandi 899,36 16.070  0,444 X   

Utinga 720,16 16.956  0,543  X  

Valente 372,47 19.129  0,353 X   

Várzea da Roça 551,44 13.627  0,675   X 

Várzea do Poço 221,3 7.516  0,552  X  

Várzea Nova 1.169,67 14.150  0,681   X 

Vitória da Conquista 3.215,94 262.585  0,106 X   

Wagner 417,42 8.957  0,576  X  

Xique-Xique 5.987,16 44.592  0,516  X  

Total 393.056,09 6.453.283      

Município Área(km²) 
Pop. 

Total 

Novo 

SAB 

IPM 

Padronizado 

Mais Pobres Mod. Pobres Menos Pobres 

0,00 ≤ IPM ≤ 0,444 0,446 ≤ IPM ≤ 0,651 0,652 ≤ IPM ≤ 1 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Águas Vermelhas 1.261,93 11.864  0,438 X   

Almenara 2.308,62 35.356 X 0,297 X   

Cachoeira de Pajeú 681,05 8.520 X 0,611  X  

Araçuaí 2.243,13 35.439 X 0,331 X   

Bandeira 486,37 5.349 X 0,527  X  

Berilo 581,51 12.989 X 0,497  X  
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Berizal 495,03 3.969  0,494  X  

Bonito de Minas 3926 7.867  0,755   X 

Capitão Enéas 973,63 13.068 X 0,369 X   

Caraí 1.244,24 20.958 X 0,64  X  

Catuti 287 5.338  0,547  X  

Chapada do Norte 830,96 15.220 X 0,556  X  

Comercinho 665,35 8.705 X 0,557  X  

Cônego Marinho 1.623,54 6.484  0,592  X  

Coronel Murta 816,62 9.124 X 0,497  X  

Cristália 843,52 5.579 X 0,56  X  

Curral de Dentro 572,49 5.966  0,468  X  

Divisa Alegre 118,95 4.822  0,374 X   

Divisópolis 567,99 6.433 X 0,472  X  

Espinosa 1.867,42 30.979  0,468  X  

Felisburgo 595,99 6.231 X 0,521  X  

Francisco Badaró 472,49 10.294 X 0,574  X  

Francisco Sá 2.758,85 23.559 X 0,415 X   

Fruta de Leite 760,69 6.778  0,686   X 

Gameleiras 1.739,63 5.272  0,555  X  

Grão Mogol 3.902,75 14.016 X 0,479  X  

Ibiracatu 360,51 6.539  0,559  X  

Indaiabira 1.011,71 7.426  0,591  X  

Itacarambi 1.256,61 17.460  0,313 X   

Itaobim 682,15 21.258 X 0,34 X   

Itinga 1.649,51 13.836 X 0,535  X  

Jacinto 1.395,34 12.067 X 0,451  X  

Jaíba 2.732,96 27.295  0,339 X   

Janaúba 2.196,51 61.379  0,178 X   

Januária 7.325,32 63.458  0,362 X   
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Japonvar 375,86 8.119 X 0,518  X  

Jenipapo de Minas 285,59 6.461 X 0,477  X  

Jequitinhonha 3.529,55 22.855 X 0,418 X   

Joaíma 1.672,94 14.559 X 0,503  X  

Jordânia 551,02 9.869 X 0,394 X   

José Gonçalves de Minas 384,14 4.706 X 0,436 X   

Josenópolis 537,42 4.250 X 0,63  X  

Juvenília 1.099,73 7.141  0,547  X  

Lontra 258,07 6.768 X 0,452  X  

Mamonas 291,32 6.130  0,52  X  

Manga 1.956,39 21.926  0,435 X   

Mata Verde 231,12 7.056 X 0,477  X  

Matias Cardoso 1.962,44 8.587  0,52  X  

Mato Verde 476,11 13.158  0,402 X   

Medina 1.446,95 21.600 X 0,355 X   

Miravânia 605,2 4.182  0,546  X  

Montalvânia 1.489,82 16.027  0,461  X  

Monte Azul 1.010,83 23.727  0,411 X   

Monte Formoso 385,14 4.418 X 0,688   X 

Montezuma 1.139,51 6.572  0,511  X  

Ninheira 1.118,05 9.359  0,673   X 

Nova Porteirinha 121,45 7.378  0,385 X   

Novo Cruzeiro 1.706,21 30.441 X 0,626  X  

Novorizonte 267,78 4.611  0,545  X  

Padre Carvalho 451,48 5.231 X 0,527  X  

Padre Paraíso 545,73 17.466 X 0,508  X  

Pai Pedro 787,89 5.831  0,688   X 

Patis 446,2 5.163 X 0,478  X  

Pedra Azul 1.624,29 23.568 X 0,365 X   
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Pedras de Maria da Cruz 1.525,26 8.878  0,52  X  

Ponto dos Volantes 1.219,24 10.524 X 0,602  X  

Porteirinha 1.812,54 36.880  0,472  X  

Riacho dos Machados 1.313,06 10.262 X 0,515  X  

Rio Pardo de Minas 3.129,56 26.892  0,524  X  

Rubelita 1.110,52 10.194 X 0,612  X  

Rubim 972,09 9.642 X 0,457  X  

Salinas 1.894,76 36.710  0,207 X   

Salto da Divisa 946,83 6.813 X 0,364 X   

Santa Cruz de Salinas 581,45 4.800 X 0,691   X 

Santa Maria do Salto 443,61 5.283 X 0,464  X  

Santo Antônio do Retiro 799,7 6.648  0,714   X 

São João da Ponte 1.855,6 25.979 X 0,637  X  

São João das Missões 677,47 10.208  0,719   X 

São João do Paraíso 1.927,99 20.978  0,454  X  

Serranópolis de Minas 555,02 3.979  0,531  X  

Taiobeiras 1.198,38 27.318  0,275 X   

Vargem Grande do Rio Pardo 493,91 4.457  0,535  X  

Varzelândia 792,83 19.184  0,599  X  

Verdelândia 1.470,71 7.181 X 0,55  X  

Virgem da Lapa 874,83 13.661 X 0,486  X  

Total 103.589,96 1.184.527      
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APÊNDICE B – Classificação dos municípios do semiárido segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Municípios 

Mais Pobres 
IPM 

 

Municípios 

Moderadamente Pobres 
IPM 

 

Municípios 

Menos Pobres 
IPM 

Betânia do Piauí PI                      1  Boa Nova BA                              0,651  
  

Manari PE                                1  Boa Viagem CE                            0,65  Urandi BA                                0,444 

Estrela de Alagoas AL                    0,994  Água Branca PB                           0,65  Quixadá CE                               0,443 

São Francisco de Assis PI                0,989  Ibipitanga BA                            0,65  Várzea RN                                0,443 

Poço das Trincheiras AL                  0,987  Paratinga BA                             0,65  Princesa Isabel PB                       0,441 

Santa Cecília PB                         0,981  Isaías Coelho PI                         0,649  Carnaubais RN                            0,44 

Inhapi AL                                0,977  Ibicuitinga CE                           0,649  Milagres BA                              0,44 

Canapi AL                                0,976  Jussara BA                               0,648  Taquaritinga do Norte PE                 0,439 

Senador Rui Palmeira AL                  0,955  Nova Redenção BA                         0,648  Águas Vermelhas MG                       0,438 

Salitre CE                               0,949  Pedro Laurentino PI                      0,646  Malta PB                                 0,437 

Gado Bravo PB                            0,948  Aracoiaba CE                             0,646  Ipanguaçu RN                             0,436 

Damião PB                                0,946  Piquet Carneiro CE                       0,646  José Gonçalves de Minas MG               0,436 

Caetés PE                                0,941  Itatuba PB                               0,646  Fronteiras PI                            0,435 

Pedro Alexandre BA                       0,94  Angelim PE                               0,646  Equador RN                               0,435 

Mata Grande AL                           0,925  São José do Jacuípe BA                   0,646  Jucurutu RN                              0,435 

Dom Inocêncio PI                         0,924  Aratuba CE                               0,645  Brejo dos Santos P                       0,435 

Traipu AL                                0,924  Madalena CE                              0,645  Manga MG                                 0,435 

Olivença AL                              0,916  Betânia PE                               0,645  Camocim de São Félix PE                  0,434 

Cacimbinhas AL                           0,915  Morpará BA                               0,645  Apodi RN                                 0,431 

Acauã PI                                 0,91  Banabuiú CE                              0,644  Rodelas BA                               0,431 

Lagoa do Barro do PI                     0,907  Massaranduba PB                          0,644  Penaforte CE                             0,429 
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APÊNDICE  B – Classificação dos municípios do semiárido segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Municípios 

Mais Pobres 
IPM  

Municípios 

Moderadamente Pobres 
IPM  

Municípios 

Menos Pobres 
IPM 

Monte Santo BA                           0,905  Olho d'Água PB                           0,644  Itaú RN                                  0,429 

Massapê do Piauí PI                      0,9  Rio do Antônio BA                        0,644  João Câmara RN                           0,429 

Dois Riachos AL                          0,899  Ruy Barbosa RN                           0,643  São Bento PB                             0,429 

Ibaretama CE                             0,895  Juru  PB                                 0,643  Ichu BA                                  0,429 

Caldeirão Grande do Piaui PI             0,886  Tavares PB                               0,643  Maiquinique BA                           0,427 

Girau do Ponciano AL                     0,885  Canhotinho PE                            0,643  Serra Negra do Norte RN                  0,426 

Belo Monte AL                            0,883  Guaribas PI                              0,642  Florânia RN                              0,425 

Craíbas AL                               0,881  São Joaquim do Monte PE                  0,642  Tanquinho BA                             0,425 

Lamarão BA                               0,88  Aracatu BA                               0,642  Trindade PE                              0,424 

Calçado PE                               0,873  Pedro II PI                              0,641  Nova Cruz RN                             0,423 

Mulungu do Morro BA                      0,872  Cubati PB                                0,641  São Domingos BA                          0,423 

Coité do Nóia AL                         0,871  Frei Miguelinho PE                       0,641  São Paulo do Potengi RN                  0,422 

Minador do Negrão AL                     0,87  Porteiras  CE                            0,64  Sumé PB                                  0,422 

Curral Novo do Piauí PI                  0,865  Caraí MG                                 0,64  Boa Vista PB                             0,421 

São José da Tapera AL                    0,865  Jardim CE                                0,639  Mucugê BA                                0,421 

Queimada Nova PI                         0,864  São Gabriel BA                           0,639  Palmeiras BA                             0,421 

São Braz do Piauí PI                     0,86  Conceição do Canindé PI                  0,638  São Raimundo Nonato PI                   0,42 

Vila Nova do Piauí PI                    0,859  Serra do Mel RN                          0,638  Tianguá CE                               0,42 

Campo Alegre de Lourdes BA               0,859  Cajazeirinhas PB                         0,638  Rafael Fernandes RN                      0,42 

Fartura do Piauí PI                      0,856  Pocinhos PB                              0,638  Santana do Seridó RN                     0,42 

Vera Mendes PI                           0,849  Dom Basílio BA                           0,638  Itaporanga PB                            0,419 
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APÊNDICE  B – Classificação dos municípios do semiárido segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Municípios 

Mais Pobres 
IPM  

Municípios 

Moderadamente Pobres 
IPM  

Municípios 

Menos Pobres 
IPM 

Jucati PE                                0,845  Malhada BA                               0,638  Caetité BA                               0,418 

Natuba PB                                0,844  Saloá PE                                 0,637  Jequitinhonha MG                         0,418 

Choró CE                                 0,843  São João da Ponte MG                     0,637  São Mamede PB                            0,417 

Capoeiras PE                             0,843  Porto do Mangue RN                       0,636  Petrolândia PE                           0,417 

Itapicuru BA                             0,843  Bom Conselho PE                          0,636  Francisco Sá MG                          0,415 

Bonfim do Piauí PI                       0,839  Santa Terezinha PE                       0,636  Caatiba BA                               0,414 

Aroeiras PB                              0,839  Santa Rosa do Piauí PI                   0,635  São Francisco do Oeste RN                0,413 

Cacimbas PB                              0,837  Apuiarés CE                              0,635  Várzea PB                                0,412 

Ouro Branco AL                           0,837  Ipueiras CE                              0,635  Monte Azul MG                            0,411 

Umburanas BA                             0,836  Serra de São Bento RN                    0,635  Aracati CE                               0,41 

Vertente do Lério PE                     0,832  Santa Cruz da Baixa PE                   0,635  Santo Estêvão BA                         0,41 

Lagoa de São Francis PI                  0,829  Monte Alegre de Sergipe SE               0,635  Riachão do Jacuípe BA                    0,409 

Planaltino BA                            0,827  Poço Verde SE                            0,635  Lucrécia RN                              0,408 

Sossego PB                               0,826  São Miguel do Aleixo SE                  0,635  Ibiassucê BA                             0,408 

Várzea Branca PI                         0,825  Carinhanha BA                            0,635  São Fernando RN                          0,406 

Carnaubeira da Penha PE                  0,823  Sebastião Leal PI                        0,634  Uiraúna PB                               0,406 

Jaramataia AL                            0,823  Independência CE                         0,634  Ribeirópolis SE                          0,405 

Buíque PE                                0,822  Cuité PB                                 0,634  Paramirim BA                             0,405 

Mirante BA                               0,82  Orocó PE                                 0,633  Crateús CE                               0,403 

Carneiros AL                             0,819  Feira da Mata BA                         0,633  Mato Verde MG                            0,402 

Barra de Santana PB                      0,818  Domingos Mourão PI                       0,632  Major Sales RN                           0,4 
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APÊNDICE  B – Classificação dos municípios do semiárido segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Municípios 

Mais Pobres 
IPM  

Municípios 

Moderadamente Pobres 
IPM  

Municípios 

Menos Pobres 
IPM 

São João do Tigre PB                     0,818  Campo Formoso BA                         0,632  Felipe Guerra RN                         0,398 

Caracol PI                               0,815  Geminiano PI                             0,631  Telha SE                                 0,398 

Casserengue PB                           0,81  Monsenhor Hipólito PI                    0,631  Palmeira dos Índios AL                   0,395 

Paranatama PE                            0,81  Arneiroz CE                              0,631  Jordânia MG                              0,394 

Monteirópolis AL                         0,81  Quixabá B                                0,631  Fernando Pedroza RN                      0,393 

Milton Brandão PI                        0,809  Cariús CE                                0,63  Serra Talhada PE                         0,392 

Santa Filomena PE                        0,809  Umari CE                                 0,63  Surubim PE                               0,392 

Adustina BA                              0,809  Josenópolis MG                           0,63  Jardim de Piranhas                       0,387 

Baraúna PB                               0,808  Paes Landim PI                           0,629  Pilões RN                                0,387 

Jacobina do Piauí PI                     0,804  General Sampaio CE                       0,629  Frei Paulo SE                            0,386 

Presidente Jânio Quadros BA              0,803  Jaguaretama CE                           0,629  Nova Porteirinha M                       0,385 

Igaci AL                                 0,802  Lagoa  PB                                0,629  Santa Cruz RN                            0,384 

Caridade do Piauí PI                     0,801  Heliópolis BA                            0,629  Catolé do Rocha PB                       0,384 

Santo André PB                           0,8  São José do Peixe PI                     0,628  Messias Targino RN                       0,382 

Boa Vista do Tupim BA                    0,8  Mauriti CE                               0,628  Guaramiranga CE                          0,381 

São José do Brejo do Cruz PB             0,799  Serrita PE                               0,628  São João do Jaguaribe CE                 0,381 

Água Branca AL                           0,799  Iraquara BA                              0,628  São Vicente RN                           0,381 

Tupanatinga PE                           0,798  Santana do Piauí PI                      0,627  Divisa Alegre MG                         0,374 

Quijingue BA                             0,798  Carnaubal CE                             0,627  Capim Grosso BA                          0,373 

Ribeira do Amparo BA                     0,797  Parazinho RN                             0,627  Delmiro Gouveia AL                       0,371 

Morro Cabeça no Tempo PI                 0,795  Caraúbas PB                              0,627  Brejo Santo CE                           0,369 
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APÊNDICE  B – Classificação dos municípios do semiárido segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Municípios 

Mais Pobres 
IPM  

Municípios 

Moderadamente Pobres 
IPM  

Municípios 

Menos Pobres 
IPM 

Wall Ferraz PI                           0,795  Santa Maria da Boa Vista PE              0,627  Cruzeta RN                               0,369 

Livramento PB                            0,795  Serra Dourada BA                         0,627  Amargosa BA                              0,369 

Santa Brígida BA                         0,795  São João da Canabrava PI                 0,626  Capitão Enéas MG                         0,369 

Umbuzeiro PB                             0,794  Taperoá PB                               0,626  Bom Jesus da Lapa BA                     0,368 

Ibirajuba PE                             0,794  Curaçá BA                                0,626  Itambé BA                                0,366 

Pilão Arcado BA                          0,794  Tabocas do Brejo Velho BA                0,626  Lençóis BA                               0,365 

Cumaru PE                                0,791  Novo Cruzeiro MG                         0,626  Pedra Azul MG                            0,365 

Alcantil PB                              0,783  Redenção do Gurguéia PI                  0,625  Salto da Divisa MG                       0,364 

Itatira CE                               0,782  Monsenhor Tabosa CE                      0,625  Ouro Branco RN                           0,363 

São Lourenço do Piaui PI                 0,78  Tanhaçu BA                               0,624  Januária MG                              0,362 

Dona Inês PB                             0,78  Caririaçu CE                             0,623  Itarantim BA                             0,361 

Paripiranga BA                           0,78  Tamboril CE                              0,623  Potiraguá BA                             0,361 

Alagoinha PE                             0,779  Caridade CE                              0,622  Salgueiro PE                             0,358 

Itaíba PE                                0,779  Vista Serrana PB                         0,622  Caculé BA                                0,355 

Coronel José Dias PI                     0,778  Morro do Chapéu BA                       0,622  Medina MG                                0,355 

Ipecaetá BA                              0,778  Riachão do Bacamarte PB                  0,621  Valente BA                               0,353 

Lagoa da Canoa AL                        0,777  Lagoa do Ouro PE                         0,621  Tabuleiro do Norte CE                    0,352 

Mirangaba BA                             0,775  Sento Sé BA                              0,621  Forquilha CE                             0,348 

Maravilha AL                             0,774  Cariré CE                                0,62  Itajá RN                                 0,344 

Iati PE                                  0,773  Catingueira PB                           0,62  Itororó BA                               0,344 

Jurema PE                                0,772  Jacaré dos Homens AL                     0,62  Jaguarari BA                             0,342 
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APÊNDICE  B – Classificação dos municípios do semiárido segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Municípios 

Mais Pobres 
IPM  

Municípios 

Moderadamente Pobres 
IPM  

Municípios 

Menos Pobres 
IPM 

Currais PI                               0,771  Gentio do Ouro BA                        0,62  Serrinha BA                              0,342 

Jurema PI                                0,771  Pimenteiras PI                           0,619  Santa Luzia PB                           0,341 

Algodão de Jandaíra PB                   0,771  Catarina CE                              0,619  Itaobim MG                               0,34 

Inajá PE                                 0,771  Riacho dos Cavalos PB                    0,619  Ibotirama BA                             0,339 

Brejo do Piauí PI                        0,77  Altinho PE                               0,619  Jaíba MG                                 0,339 

Campo Grande do Piau PI                  0,77  Pedra Branca CE                          0,618  Tibau  RN                                0,338 

Nordestina BA                            0,77  Correntes PE                             0,618  Sobradinho BA                            0,338 

São Sebastião de Lagoa de Roça 

PB        
0,769 

 
Santana do Matos RN                      0,617 

 
Pombal PB                                0,335 

Casinhas PE                              0,769  Francisco Santos PI                      0,616  Araçuaí MG                               0,331 

Capitão Gervásio Oliveira PI             0,768  Sítio Novo RN                            0,616  Macaíba RN                               0,324 

Araci BA                                 0,768  Brejo da Madre de Deus PE                0,616  Afogados da Ingazeira PE                 0,322 

João Costa PI                            0,767  Iguaraci PE                              0,616  São João do Sabugi RN                    0,321 

Nova Santa Rita PI                       0,767  Filadélfia BA                            0,616  Gravatá PE                               0,321 

Marcolândia PI                           0,765  Queimadas BA                             0,616  Macarani BA                              0,321 

Paquetá PI                               0,764  Santa Luz PI                             0,615  Jacobina BA                              0,32 

Aiuaba CE                                0,764  São Luis do Piauí PI                     0,615  Itacarambi MG                            0,313 

São Vicente do Serido PB                 0,764  Guaraciaba do Norte CE                   0,615  Valença do Piauí PI                      0,312 

Tacaratu PE                              0,763  Abaré BA                                 0,615  Guamaré RN                               0,312 

Itiúba BA                                0,763  Areial PB                                0,614  Pacajus CE                               0,308 

Pariconha AL                             0,76  Santana dos Garrotes PB                  0,614  Russas CE                                0,305 

Jupi PE                                  0,759  Itapetim PE                              0,614  Belo Jardim PE                           0,305 
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Quixaba PE                               0,759  Passira PE                               0,614  Itaberaba BA                             0,305 

Lajedinho BA                             0,759  Francisco Macedo PI                      0,613  Angicos RN                               0,304 

São José de Princesa PB                  0,758  Mucambo CE                               0,613  São Félix do Coribe BA                   0,3 

São José dos Cordeiros PB                0,757  Santa Quitéria CE                        0,613  Acari RN                                 0,299 

Tamboril do Piauí PI                     0,755  Venturosa PE                             0,613  Parelhas RN                              0,297 

Caetanos BA                              0,755  Riachão PB                               0,612  Almenara MG                              0,297 

Bonito de Minas MG                       0,755  Ituaçu 0 BA                              0,612  Pendências RN                            0,294 

Panelas PE                               0,754  Mairi BA                                 0,612  Propriá SE                               0,294 

São Miguel do Fidalgo PI                 0,753  Serra do Ramalho B                       0,612  Cedro de São João SE                     0,292 

Jardim de Angicos                        0,752  Rubelita MG                              0,612  Brumado BA                               0,292 

Jataúba PE                               0,752  Logradouro PB                            0,611  Ipueira RN                               0,288 

Ocara CE                                 0,751  Cachoeira de Pajeú MG                    0,611  Sousa PB                                 0,286 

Major Isidoro AL                         0,751  Novo Oriente do Piau                     0,61  Carnaúba dos Dantas RN                   0,285 

Júlio Borges PI                          0,749  Santa Cruz dos Milagres PI               0,61  Arapiraca AL                             0,285 

Parambu CE                               0,749  Serra Grande PB                          0,61  Bom Jesus PI                             0,284 

Ibiquera BA                              0,749  Calumbi PE                               0,61  Grossos RN                               0,28 

Pio IX PI                                0,748  Aurora CE                                0,609  Barbalha CE                              0,277 

Patos do Piauí PI                        0,747  Cafarnaum BA                             0,609  Taiobeiras MG                            0,275 

Cabaceiras  do Paraguacu BA              0,747  Pé de Serra BA                           0,609  Maranguape CE                            0,273 

Cansanção BA                             0,747  Tucano BA                                0,609  Senhor do Bonfim BA                      0,267 
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Mogeiro PB                               0,746  Paulistana PI                            0,608  Iguatu CE                                0,261 

Coronel João Sá BA                       0,744  Bento Fernandes RN                       0,608  Toritama PE                              0,258 

Campinas do Piauí PI                     0,741  Olivedos PB                              0,608  Timbaúba dos Batistas RN                 0,254 

Nazarezinho PB                           0,741  Terra Nova PE                            0,608  Açu RN                                   0,253 

Sítio do Mato BA                         0,741  Piatã BA                                 0,608  Jardim do Seridó RN                      0,244 

Anagé BA                                 0,739  Planalto BA                              0,607  Garanhuns PE                             0,243 

Água Fria BA                             0,738  Tanque Novo BA                           0,607  São José do Seridó RN                    0,238 

Manoel Vitorino BA                       0,738  Alto Santo CE                            0,606  Santa Cruz do Capibaribe PE              0,232 

Barra de Santa Rosa PB                   0,737  Pão de Açúcar AL                         0,606  Limoeiro do Norte                        0,231 

Salgadinho PB                            0,737  Iuiú BA                                0,606  Arcoverde PE                             0,224 

São João da Fronteira PI                 0,736  Belo Campo BA                            0,605  Horizonte CE                             0,214 

Capistrano CE                            0,736  Ipirá BA                                 0,605  Cajazeiras PB                            0,21 

Solidão PE                               0,736  Ponto Novo BA                            0,605  Salinas MG                               0,207 

São João da Varjota PI                   0,735  Santa Teresinha BA                       0,605  Guanambi BA                              0,206 

Olho d'Água do Casado AL                 0,735  Teofilândia BA                           0,605  Areia Branca RN                          0,202 

Fagundes PB                              0,733  Ubaíra BA                                0,605  Alto do Rodrigues RN                     0,197 

Crisópolis BA                            0,733  Reriutaba CE                             0,604  Caucaia CE                               0,188 

Irajuba BA                               0,733 
 São Sebastião do Umbuzeiro 

PB            
0,604 

 
Picos PI                                 0,179 

Mirandiba PE                             0,731  Contendas do Sincorá BA                  0,603  Irecê BA                                 0,179 

Santa Cruz PE                            0,731  Santa Bárbara BA                         0,603  Currais Novos RN                         0,178 

Bom Jesus da Serra BA                    0,73  Canavieira PI                            0,602  Macau RN                                 0,178 



218 

APÊNDICE  B – Classificação dos municípios do semiárido segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Municípios 

Mais Pobres 
IPM  

Municípios 

Moderadamente Pobres 
IPM  

Municípios 

Menos Pobres 
IPM 

Lagoa de Pedras RN                       0,728  Ererê CE                                 0,602  Janaúba MG                               0,178 

Salgado de São Félix PB                  0,728  Verdejante PE                            0,602  Crato CE                                 0,173 

São João PE                              0,727  Pindobaçu BA                             0,602  Pau dos Ferros RN                        0,173 

Araripe CE                               0,726  Ponto dos Volantes                       0,602  Juazeiro BA                              0,161 

Santana do Cariri CE                     0,726  Antonina do Norte CE                     0,601  Patos PB                                 0,159 

Coronel Ezequiel RN                      0,725  Barro Alto BA                            0,601  Juazeiro do Norte CE                     0,156 

Sítio do Quinto BA                       0,725  Ibitiara BA                              0,601  Jequié BA                                0,154 

Pavussu PI                               0,724  Itaueira PI                              0,6  Paulo Afonso BA                          0,144 

Caém BA                                  0,724  Frecheirinha CE                          0,6  Sobral CE                                0,141 

Rafael Jambeiro BA                       0,724  Palhano CE                               0,6  Petrolina PE                             0,126 

Bernardino Batista PB                    0,723  Lajes Pintadas RN                        0,6  Caicó RN                                 0,115 

Salgadinho PE                            0,723  Augusto Severo RN                        0,599  Vitória da Conquista BA                  0,106 

Pires Ferreira CE                        0,722  Canindé de São Francisco SE              0,599  Caruaru PE                               0,105 

Ielmo Marinho RN                         0,722  Canarana BA                              0,599  Mossoró RN                               0,083 

Bodocó PE                                0,722  Palmas de Monte Alto BA                  0,599  Itapetinga BA                            0,081 

Caraíbas BA                              0,722  Varzelândia MG                           0,599  Feira de Santana BA                      0,002 

Buritirama BA                            0,721  Santo Antônio de Lis PI                  0,598  Campina Grande PB                        0 

Macajuba BA                              0,721  Pindaí BA                                0,597  
  

Sátiro Dias BA                           0,721  Alcântaras CE                            0,596  TOTAL  183 

Belém do Piauí PI                        0,719  Nossa Senhora Aparecida SE               0,595  
  

Quiterianópolis CE                       0,719  Mulungu CE                               0,594  
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IPM  

Municípios 
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Pedra Preta RN                           0,719  Lagoa Nova RN                            0,594  
  

Fátima BA                                0,719  Palmácia CE                              0,593  
  

São João das Missões MG                  0,719  Monte das Gameleiras RN                  0,593  
  

Águas Belas PE                           0,718  São Bento do Norte RN                    0,593  
  

Terezinha PE                             0,718  São Tomé RN                              0,593  
  

Saboeiro CE                              0,717  Touros RN                                0,593  
  

São José de Caiana PB                    0,715  João Alfredo PE                          0,593  
  

Baixa Grande BA                          0,715  Abaiara CE                               0,592  
  

Exu PE                                   0,714  Cerro Corá RN                            0,592  
  

Santo Antônio do Retiro MG               0,714  Coribe BA                                0,592  
  

Pajeú do Piauí PI                        0,713  Cônego Marinho MG                        0,592  
  

Ribeira do Piauí PI                      0,713  Chorozinho CE                            0,591  
  

Botuporã BA                              0,713  Monte Horebe PB                          0,591  
  

Tremedal BA                              0,713  Cícero Dantas BA                         0,591  
  

Japi RN                                  0,712  Glória BA                                0,591  
  

Itainópolis PI                           0,711  Indaiabira MG                            0,591  
  

Avelino Lopes PI                         0,71  Casa Nova BA                             0,59  
  

Miraíma CE                               0,71  Condeúba BA                              0,59  
  

Santana do Acaraú CE                     0,709  Inhambupe BA                             0,59  
  

Palestina AL                             0,709  Remanso BA                               0,59  
  

Alagoinha do Piauí PI                    0,708  Inhuma PI                                0,589  
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São José da Lagoa Tapada PB              0,708  Assaré CE                                0,589  
  

Simões PI                                0,707  Riacho de Santo Antônio PB               0,589  
  

Assunção Piauí PI                        0,706  Itagi BA                                 0,589  
  

Croatá CE                                0,706  Ibiapina CE                              0,588  
  

Jeremoabo BA                             0,705  Farias Brito CE                          0,587  
  

Jaicós PI                                0,703  Batalha AL                               0,587  
  

Floresta do Piauí PI                     0,702  Central BA                               0,587  
  

Araruna PB                               0,702  Altaneira CE                             0,586  
  

Imaculada PB                             0,702  Canhoba SE                               0,586  
  

América Dourada BA                       0,702  Andorinha BA                             0,586  
  

Brejolândia BA                           0,702  Rio Grande do Piauí PI                   0,585  
  

Potiretama CE                            0,701  Antônio Martins RN                       0,585  
  

Santanópolis BA                          0,701  Ingá PB                                  0,585  
  

Anísio de Abreu PI                       0,7  Teixeira PB                              0,585  
  

Dormentes PE                             0,7  Lapão BA                                 0,585  
  

Potengi CE                               0,699  São Julião PI                            0,584  
  

Pureza RN                                0,699  Sanharó PE                               0,584  
  

Barra BA                                 0,699  Irauçuba CE                              0,583  
  

Palmeira do Piauí PI                     0,698  Aguiar PB                                0,583  
  

Manaíra PB                               0,697  Diamante PB                              0,583  
  

Santa Inês PB                            0,697  Taboleiro Grande RN                      0,582  
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Tejuçuoca CE                             0,696  Nova Canaã BA                            0,582  
  

Macururé BA                              0,696  Olindina BA                              0,582  
  

Flores do Piauí PI                       0,695  Presidente Juscelino RN                  0,581  
  

Camalaú PB                               0,695  Caiçara PB                               0,581  
  

Montadas PB                              0,695  Simão Dias SE                            0,581  
  

Carnaíba PE                              0,695  Barreira CE                              0,58  
  

Dirceu Arcoverde PI                      0,694  Hidrolândia CE                           0,58  
  

Itaguaçu da Bahia                        0,694  Piranhas AL                              0,58  
  

Lagoa Real BA                            0,694  Missão Velha CE                          0,578  
  

Serra Preta BA                           0,694  Ouricuri PE                              0,578  
  

Ipubi PE                                 0,693  Ribeirão do Largo BA                     0,577  
  

Arara PB                                 0,691  Boquira BA                               0,576  
  

Nova Itarana BA                          0,691  Ibititá BA                               0,576  
  

Novo Triunfo BA                          0,691  Wagner BA                                0,576  
  

Santa Cruz de Salina MG                  0,691  Jucás CE                                 0,575  
  

Graça CE                                 0,69  Severiano Melo RN                        0,575  
  

Ingazeira PE                             0,69  Vertentes PE                             0,575  
  

Poço Redondo SE                          0,69  Coronel João Pessoa RN                   0,574  
  

Caldeirão Grande BA                      0,69  Francisco Badaró MG                      0,574  
  

Campo Alegre do Fidalgo PI               0,689  Euclides da Cunha BA                     0,573  
  

Pereiro CE                               0,689  Socorro do Piauí PI                      0,572  
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Ibimirim PE                              0,689  Vieirópolis PB                           0,572  
  

Parnamirim PE                            0,689  Lagoa Salgada RN                         0,571  
  

Gararu SE                                0,689  São José do Bonfim PB                    0,571  
  

Poranga CE                               0,688  Santaluz BA                              0,571  
  

Bananeiras PB                            0,688  Campos Sales CE                          0,57  
  

Lagoa dos Gatos PE                       0,688  Palmeirina PE                            0,57  
  

Santa Maria do Cambugi PE                0,688  Pedra PE                                 0,569  
  

Monte Formoso MG                         0,688  Barra da Estiva BA                       0,569  
  

Pai Pedro MG                             0,688  Lafaiete Coutinho BA                     0,569  
  

São Miguel do Tapuio PI                  0,687  São Benedito CE                          0,568  
  

Biritinga BA                             0,687  Gurjão PB                                0,568  
  

Fruta de Leite MG                        0,686  Portalegre RN                            0,567  
  

São Francisco do Piaui PI                0,685  Puxinanã PB                              0,567  
  

Januário Cicco RN                        0,685  Olho d'Água das Flores AL                0,567  
  

Andaraí BA                               0,685  Riacho de Santana BA                     0,567  
  

Itaquara BA                              0,685  Caiçara do Norte RN                      0,566  
  

Itapiúna CE                              0,684  Capela do Alto Alegre BA                 0,566  
  

Mombaça CE                               0,684  Érico Cardoso BA                         0,566  
  

Antônio Cardoso BA                       0,684  Ibiiara PB                               0,565  
  

Caturama BA                              0,684  Lagoa Seca PB                            0,565  
  

Muquém de São Francisco BA               0,684  Cedro PE                                 0,565  
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Tenório PB                               0,683  Miguel Calmon BA                         0,565  
  

São José do Divino PI                    0,682  Alegrete do Piauí PI                     0,564  
  

Assunção PB                              0,682  São José do Piauí PI                     0,564  
  

Malhada de Pedras BA                     0,682  Orobó PE                                 0,564  
  

Várzea Nova BA                           0,681  Santana do Ipanema AL                    0,563  
  

Desterro PB                              0,68  Icó CE                                   0,562  
  

Maturéia PB                              0,68  Senador Elói de Souza RN                 0,562  
  

Serrinha RN                              0,679  Poço de José de Moura PB                 0,562  
  

Bom Jardim PE                            0,678  Upanema RN                               0,561  
  

Guajeru BA                               0,678  Bom Sucesso PB                           0,561  
  

Padre Marcos PI                          0,677  João Dourado BA                          0,561  
  

Ipaporanga CE                            0,677  Paraná RN                                0,56  
  

Venha Ver RN                             0,677  São Bento do Trairi RN                   0,56  
  

Santana de Mangueira PB                  0,677  Cristália MG                             0,56  
  

Canudos BA                               0,677  Oliveira dos Brejinhos BA                0,559  
  

Brotas de Macaúbas BA                    0,676  Ibiracatu MG                             0,559  
  

Nova Soure BA                            0,676  Mundo Novo BA                            0,558  
  

Nazaré do Piauí PI                       0,675  Castelo do Piauí PI                      0,557  
  

Acopiara CE                              0,675  Piracuruca PI                            0,557  
  

Cacimba de Dentro PB                     0,675  Maracás BA                               0,557  
  

Matina BA                                0,675  Comercinho MG                            0,557  
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Várzea da Roça BA                        0,675  Rafael Godeiro RN                        0,556  
  

Mãe d'Água PB                            0,674  Anguera BA                               0,556  
  

Moreilândia PE                           0,674  Pintadas BA                              0,556  
  

Ourolândia BA                            0,674  Chapada do Norte MG                      0,556  
  

Lagoa do Sítio PI                        0,673  Gameleiras MG                            0,555  
  

Tanque do Piauí PI                       0,673  João Dias RN                             0,554  
  

Ninheira MG                              0,673  Emas PB                                  0,554  
  

Amparo PB                                0,672  Triunfo PB                               0,554  
  

Maetinga BA                              0,672  São José do Belmonte PE                  0,554  
  

Novo Oriente CE                          0,671  Carira SE                              0,554  
  

Marcionílio Souza BA                     0,671  Nova Olinda CE                           0,553  
  

Tacaimbó PE                              0,67  Barra de São Miguel PB                   0,552  
  

Souto Soares BA                          0,669  Belém do Brejo do Cruz PB                0,552  
  

Catunda CE                               0,667  Ibipeba BA                               0,552  
  

Deputado Irapuan Pinheiro CE             0,667  Várzea do Poço BA                        0,552  
  

Tacima PB                                0,667  Cristino Castro PI                       0,551  
  

Poção PE                                 0,667  Redenção CE                              0,551  
  

São Bento do Una PE                      0,667  Tauá CE                                  0,551  
  

Porto da Folha SE                        0,667  Solânea PB                               0,551  
  

Pedra Lavrada PB                         0,666  São Caitano PE                           0,551  
  

Bela Vista do Piauí PI                   0,665  Cravolândia BA                           0,55  
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Uauá BA                                  0,665  Verdelândia MG                           0,55  
  

Paramoti CE                              0,664  Ipu CE                                   0,549  
  

Quixelô CE                               0,664  Piripá BA                                0,549  
  

Nova Palmeira PB                         0,664  Serrolândia BA                           0,549  
  

Poço Dantas PB                           0,664  Milhã CE                                 0,548  
  

Candeal BA                               0,663  Taipu RN                                 0,548  
  

Umirim CE                                0,662  Curral Velho PB                          0,548  
  

Jaçanã RN                                0,661  Lagoa Grande PE                          0,548  
  

São José de Espinharas PB                0,661  Pinhão SE                                0,548  
  

Flores PE                                0,661  Iguaí BA                                 0,548  
  

Quixabeira BA                            0,661  Tapiramutá BA                            0,548  
  

Cajazeiras do Piauí PI                   0,66  Bonito de Santa Fé PB                    0,547  
  

Coreaú CE                                0,66  Gavião BA                                0,547  
  

Ararendá CE                              0,659  Catuti MG                                0,547  
  

Itaeté BA                                0,659  Juvenília MG                             0,547  
  

Brejinho PE                              0,658  Miravânia MG                             0,546  
  

Saúde BA                                 0,658  Galinhos RN                              0,545  
  

Alvorada do Gurguéia PI                  0,657  Riacho de Santana RN                     0,545  
  

Juazeiro do Piauí PI                     0,657  Congo PB                                 0,545  
  

Encruzilhada BA                          0,657  Banzaê BA                                0,545  
  

Tarrafas CE                              0,656  Novorizonte MG                           0,545  
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Areia de Baraúnas PB                     0,656  Barcelona RN                             0,544  
  

Lastro PB                                0,656  Janduís RN                               0,544  
  

Afrânio PE                               0,656  Cacimba de Areia P                       0,544  
  

Brejão PE                                0,656  Cândido Sales BA                         0,544  
  

Granito PE                               0,656  Araripina PE                             0,543  
  

Quebrangulo AL                           0,656  Utinga BA                                0,543  
  

Buriti dos Montes PI                     0,654  Conceição PB                             0,542  
  

Pedra Grande RN                          0,654  Bodó RN                                  0,541  
  

Juazeirinho PB                           0,654  Nova Floresta PB                         0,541  
  

Lajedo do Tabocal BA                     0,654  Parari PB                                0,541  
  

São João da Serra PI                     0,653  São Francisco PB                         0,541  
  

São Domingos PB                          0,653  Macaúbas BA                              0,541  
  

Chorrochó BA                             0,653  Piritiba BA                              0,541  
  

Iramaia BA                               0,653  Bertolínia PI                            0,54  
  

Granjeiro CE                             0,652  Solonópole CE                            0,54  
  

Bonito BA                                0,652  Lagoa d'Anta RN                          0,54  
  

  
 Nova Olinda PB                           0,54  

  

TOTAL 351 
 Antas BA                                 0,54  

  

  
 Brejões BA                               0,54  

  

  
 Lavras da Mangabeira CE                  0,539  

  

  
 Aparecida PB                             0,539  
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 Belém do São Francisco PE                0,539  

  

  
 Manoel Emídio PI                         0,538  

  

  
 Picuí PB                                 0,538  

  

  
 Aroazes PI                               0,537  

  

  
 Campo Redondo RN                         0,537  

  

  
 São Pedro RN                             0,537  

  

  
 Igaracy PB                               0,536  

  

  
 Iaçu  BA                                 0,536  

  

  
 Curimatá PI                              0,535  

  

  
 Cocos BA                                 0,535  

  

  
 Jacaraci BA                              0,535  

  

  
 Itinga MG                                0,535  

  

  

 Vargem Grande do Rio Pardo 

MG            
0,535 

 

  

  
 Santa Maria RN                           0,534  

  

  
 Mato Grosso PB                           0,534  

  

  
 Santo Inácio do Piauí PI                 0,533  

  

  
 Itabi SE                                 0,533  

  

  
 Colônia do Piauí PI                      0,532  

  

  
 Doutor Severiano RN                      0,532  

  

  
 São Domingos do Cariri PB                0,532  

  

  
 Barra do Choça BA                        0,532  
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APÊNDICE  B – Classificação dos municípios do semiárido segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Municípios 

Mais Pobres 
IPM  

Municípios 

Moderadamente Pobres 
IPM  

Municípios 

Menos Pobres 
IPM 

  
 Cordeiros BA                             0,532  

  

  
 Jandaíra RN                              0,531  

  

  
 Caturité PB                              0,531  

  

  
 Coremas PB                               0,531  

  

  
 Gracho Cardoso SE                        0,531  

  

  
 Serranópolis de Minas MG                 0,531  

  

  
 Ipiranga do Piauí PI                     0,53  

  

  
 Itapipoca CE                             0,53  

  

  
 Barro CE                                 0,529  

  

  
 Meruoca CE                               0,529  

  

  
 Remígio PB                               0,529  

  

  
 Canto do Buriti PI                       0,528  

  

  
 Milagres CE                              0,528  

  

  
 Morada Nova CE                           0,528  

  

  
 Santa Helena PB                          0,528  

  

  
 Pesqueira PE                             0,528  

  

  
 Aquidabã SE                              0,528  

  

  
 Novo Horizonte BA                        0,528  

  

  
 Pacujá CE                                0,527  

  

  
 Pentecoste CE                            0,527  

  

  
 Triunfo Potiguar RN                      0,527  
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APÊNDICE  B – Classificação dos municípios do semiárido segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Municípios 

Mais Pobres 
IPM  

Municípios 

Moderadamente Pobres 
IPM  

Municípios 

Menos Pobres 
IPM 

  
 Boa Ventura PB                           0,527  

  

  
 Elísio Medrado BA                        0,527  

  

  
 Bandeira MG                              0,527  

  

  
 Padre Carvalho MG                        0,527  

  

  
 Dom Expedito Lopes PI                    0,526  

  

  
 Água Nova RN                             0,526  

  

  
 Ipupiara BA                              0,526  

  

  
 Sussuapara PI                            0,525  

  

  
 Riacho da Cruz RN                        0,525  

  

  
 Prata PB                                 0,524  

  

  
 Tabira PE                                0,524  

  

  
 Sebastião Laranjeiras BA                 0,524  

  

  
 Rio Pardo de MinasMG                     0,524  

  

  
 Senador Pompeu CE                        0,523  

  

  

 Governador Dix Sept Rosado 

RN            
0,523 

 

  

  
 Macambira SE                             0,523  

  

  
 Nossa Senhora de Lourdes SE              0,523  

  

  
 Oeiras PI                                0,521  

  

  
 Itapagé CE                               0,521  

  

  
 Felisburgo MG                            0,521  

  

  
 Francisco Dantas RN                      0,52  
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APÊNDICE  B – Classificação dos municípios do semiárido segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Municípios 

Mais Pobres 
IPM  

Municípios 

Moderadamente Pobres 
IPM  

Municípios 

Menos Pobres 
IPM 

  
 Riacho das Almas PE                      0,52  

  

  
 Mamonas MG                               0,52  

  

  
 Matias Cardoso MG                        0,52  

  

  
 Pedras de Maria da Cuz MG                0,52  

  

  
 Joca Claudino PB                         0,518  

  

  
 Antônio Gonçalves BA                     0,518  

  

  
 Rio do Pires BA                          0,518  

  

  
 Japonvar MG                              0,518  

  

  
 Rodolfo Fernandes RN                     0,517  

  

  
 Coxixola PB                              0,516  

  

  
 São Bentinho PB                          0,516  

  

  
 Presidente Dutra BA                      0,516  

  

  
 Xique-Xique BA                           0,516  

  

  
 Cedro CE                                 0,515  

  

  
 Baraúna RN                               0,515  

  

  
 Jericó PB                                0,515  

  

  
 Riacho dos Machados MG                   0,515  

  

  
 Jati CE                                  0,514  

  

  
 Olho-d'Água do Borges RN                 0,514  

  

  
 Santa Cruz PB                            0,513  

  

  
 Chã Grande PE                            0,512  
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APÊNDICE  B – Classificação dos municípios do semiárido segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Municípios 

Mais Pobres 
IPM  

Municípios 

Moderadamente Pobres 
IPM  

Municípios 

Menos Pobres 
IPM 

  
 Sairé PE                                 0,512  

  

  
 Várzea Alegre CE                         0,511  

  

  
 Carrapateira PB                          0,511  

  

  
 Jaguaquara BA                            0,511  

  

  
 Montezuma MG                             0,511  

  

  
 Canindé CE                               0,51  

  

  
 Condado PB                               0,51  

  

  
 Retirolândia BA                          0,51  

  

  
 Caraúbas RN                              0,509  

  

  
 Brejo do Cruz PB                         0,509  

  

  
 Padre Paraíso MG                         0,508  

  

  
 Massapê CE                               0,507  

  

  
 Tobias Barreto SE                        0,507  

  

  
 Frutuoso Gomes RN                        0,506  

  

  
 Paulista PB                              0,506  

  

  
 Almino Afonso RN                         0,505  

  

  
 Santa Inês BA                            0,505  

  

  
 Zabelê PB                                0,504  

  

  
 Floresta PE                              0,504  

  

  
 Lajedo PE                                0,504  

  

  
 Luís Gomes RN                            0,503  
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APÊNDICE  B – Classificação dos municípios do semiárido segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Municípios 

Mais Pobres 
IPM  

Municípios 

Moderadamente Pobres 
IPM  

Municípios 

Menos Pobres 
IPM 

  
 Martins RN                               0,503  

  

  
 Cachoeirinha PE                          0,503  

  

  
 Sertânia PE                              0,503  

  

  
 Cumbe SE                                 0,503  

  

  
 Candiba BA                               0,503  

  

  
 Santana BA                               0,503  

  

  
 Joaíma MG                                0,503  

  

  
 Ipaumirim CE                             0,502  

  

  
 São Miguel RN                            0,502  

  

  
 Tenente Laurentino Cruz RN               0,502  

  

  
 Cachoeira dos Índios PB                  0,5  

  

  
 São João do Rio do Peixe PB              0,5  

  

  
 Nossa Senhora das Dores SE               0,5  

  

  
 Ibicoara BA                              0,5  

  

  
 Pedro Avelino RN                         0,499  

  

  
 Nossa Senhora da Glória SE               0,499  

  

  
 Ubajara CE                               0,498  

  

  
 São Rafael RN                            0,498  

  

  
 Esperança PB                             0,498  

  

  
 São João do Cariri PB                    0,498  

  

  
 Conceição do Coité BA                    0,498  
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APÊNDICE  B – Classificação dos municípios do semiárido segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Municípios 

Mais Pobres 
IPM  

Municípios 

Moderadamente Pobres 
IPM  

Municípios 

Menos Pobres 
IPM 

  
 Baixio CE                                0,497  

  

  
 Berilo MG                                0,497  

  

  
 Coronel Murta MG                         0,497  

  

  
 Uruburetama CE                           0,495  

  

  
 Jaguaruana CE                            0,494  

  

  
 Orós CE                                  0,494  

  

  
 Marcelino Vieira RN                      0,494  

  

  
 São José do Campestre RN                 0,494  

  

  
 Piancó PB                                0,494  

  

  
 Custódia PE                              0,494  

  

  
 Berizal MG                               0,494  

  

  
 Jaguaribe CE                             0,493  

  

  
 Afonso Bezerra RN                        0,493  

  

  
 Colônia do Gurgueia PI                   0,492  

  

  
 Santa Cruz do Piauí PI                   0,492  

  

  
 José da Penha RN                         0,492  

  

  
 Pedra Branca PB                          0,492  

  

  
 Passagem RN                              0,491  

  

  
 Tenente Ananias RN                       0,491  

  

  
 Marizópolis PB                           0,491  

  

  
 Feira Nova SE                            0,49  
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APÊNDICE  B – Classificação dos municípios do semiárido segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Municípios 

Mais Pobres 
IPM  

Municípios 

Moderadamente Pobres 
IPM  

Municípios 

Menos Pobres 
IPM 

  
 Iracema CE                               0,488  

  

  
 Serra Branca PB                          0,488  

  

  
 Amparo de São Francisco SE               0,488  

  

  
 Boninal BA                               0,488  

  

  
 Icapuí CE                                0,487  

  

  
 São Miguel do Gostoso RN                 0,487  

  

  
 Cabaceiras PB                            0,487  

  

  
 Soledade PB                              0,487  

  

  
 Pacoti CE                                0,486  

  

  
 Vera Cruz RN                             0,486  

  

  
 Viçosa RN                                0,486  

  

  
 Seabra BA                                0,486  

  

  
 Virgem da Lapa MG                        0,486  

  

  
 Jatobá PE                                0,485  

  

  
 Rio de Contas BA                         0,484  

  

  
 Uibaí BA                                 0,483  

  

  
 Barra do Mendes BA                       0,481  

  

  
 Bom Jesus RN                             0,48  

  

  
 Paraú RN                                 0,48  

  

  
 Mortugaba BA                             0,48  

  

  

 Livramento de Nossa Senhora 

BA           
0,479 
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APÊNDICE  B – Classificação dos municípios do semiárido segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Municípios 

Mais Pobres 
IPM  

Municípios 

Moderadamente Pobres 
IPM  

Municípios 

Menos Pobres 
IPM 

  
 Ruy Barbosa BA                           0,479  

  

  
 Grão Mogol MG                            0,479  

  

  
 Bocaina PI                               0,478  

  

  
 Baturité CE                              0,478  

  

  
 Patu RN                                  0,478  

  

  
 Bom Jesus PB                             0,478  

  

  
 São José de Piranhas PB                  0,478  

  

  
 Patis MG                                 0,478  

  

  
 Alexandria RN                            0,477  

  

  
 Encanto RN                               0,477  

  

  
 Itabaiana PB                             0,477  

  

  
 Jussiape BA                              0,477  

  

  
 Jenipapo de Minas MG                     0,477  

  

  
 Mata Verde MG                            0,477  

  

  
 Agrestina PE                             0,475  

  

  
 Abaíra BA                                0,475  

  

  
 Jaguaribara CE                           0,473  

  

  
 Serrinha dos Pintos RN                   0,473  

  

  
 Castro Alves BA                          0,473  

  

  
 Poço Branco RN                           0,472  

  

  
 Itiruçu BA                               0,472  
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APÊNDICE  B – Classificação dos municípios do semiárido segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Municípios 

Mais Pobres 
IPM  

Municípios 

Moderadamente Pobres 
IPM  

Municípios 

Menos Pobres 
IPM 

  
 Divisópolis MG                           0,472  

  

  
 Porteirinha MG                           0,472  

  

  
 Nova Russas CE                           0,471  

  

  
 Lagoa de Velhos RN                       0,471  

  

  
 Riachuelo RN                             0,471  

  

  
 Cabrobó PE                               0,471  

  

  
 Igaporã BA                               0,471  

  

  
 Monte Alegre RN                          0,47  

  

  
 Brejinho RN                              0,469  

  

  
 São José do Egito PE                     0,469  

  

  
 Triunfo PE                               0,469  

  

  
 Nova Fátima BA                           0,469  

  

  
 Poções BA                                0,469  

  

  
 Ribeira do Pombal BA                     0,469  

  

  
 Quixeré CE                               0,468  

  

  
 Boqueirão PB                             0,468  

  

  
 Junco do Seridó  PB                      0,468  

  

  
 Curral de Dentro M                       0,468  

  

  
 Espinosa MG                              0,468  

  

  
 São José do Sabugi PB                    0,467  

  

  
 Licínio de Almeida BA                    0,467  
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APÊNDICE  B – Classificação dos municípios do semiárido segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Municípios 

Mais Pobres 
IPM  

Municípios 

Moderadamente Pobres 
IPM  

Municípios 

Menos Pobres 
IPM 

  
 Passa e Fica  RN                         0,465  

  

  
 Tuparetama PE                            0,465  

  

  
 Santa Maria do Salto MG                  0,464  

  

  
 Varjota CE                               0,462  

  

  
 Monteiro PB                              0,462  

  

  
 São João do Piauí PI                     0,461  

  

  
 Cipó BA                                  0,461  

  

  
 Itatim BA                                0,461  

  

  
 Montalvânia MG                           0,461  

  

  
 Ouro Velho PB                            0,459  

  

  
 Santa Teresinha PB                       0,458  

  

  
 Bezerros PE                              0,458  

  

  
 Santo Antônio RN                         0,457  

  

  
 Pedra Mole SE                            0,457  

  

  
 Rubim MG                                 0,457  

  

  
 Eliseu Martins PI                        0,456  

  

  
 Acarape CE                               0,456  

  

  
 Lajes RN                                 0,456  

  

  
 Frei Martinho PB                         0,455  

  

  
 Quixeramobim CE                          0,454  

  

  
 São João do Paraíso MG                   0,454  
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APÊNDICE  B – Classificação dos municípios do semiárido segundo o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Municípios 

Mais Pobres 
IPM  

Municípios 

Moderadamente Pobres 
IPM  

Municípios 

Menos Pobres 
IPM 

  
 Simplício Mendes PI                      0,452  

  

  
 Passagem PB                              0,452  

  

  
 Queimadas PB                             0,452  

  

  
 Itacuruba PE                             0,452  

  

  
 Lontra MG                                0,452  

  

  
 Jacinto MG                               0,451  

  

  
 Tangará RN                               0,45  

  

  
 Caiçara do Rio do Velho RN               0,449  

  

  
 Cupira PE                                0,448  

  

  
 Groaíras CE                              0,447  

  

  
 Umarizal RN                              0,447  

  

  
 Itaiçaba CE                              0,446  

  

  
 

  
 

  

  
 TOTAL  599 
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ANEXO A – ÁREA DE ESTUDO DA PESQUISA – SEMIÁRIDO DO BRASIL 
 

Figura 11 – Mapa do semiárido brasileiro 

 

 
 

Fonte: ASA (2013). 
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ANEXO B – ÁREA DE ESTUDO DA PESQUISA – SEMIÁRIDO DO BRASIL 
 

 

 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 
 

PORTARIA N° 89 DE 16 DE MARÇO DE 2005 

 

Atualiza a relação dos municípios pertencentes 

à região Semi-Árida do Fundo Constitucional 

de Financiamento do Nordeste – FNE. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso de suas 

atribuições e no uso de suas atribuições, conferidas pelo inciso IV do parágrafo 5° do artigo 

21 da Medida Provisória n° 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o resultado do 

Grupo Interministerial instituído pela Portaria n° 6, de 29 de março de 2004,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1 ° - Tornar público a lista dos municípios passam a integrar a Região Semi-Árida 

do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, na forma constante do Anexo 

1, desta Portaria. 

 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

Brasília, de novembro de 2004. 

 

Ciro Ferreira Gomes 

Ministro de Estado da Integração Nacional 

 

Publicada no DOU de 17 de março de 2005 
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ANEXO C1 –SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA NO SEMIÁRIDO 

DO BRASIL 

 

 

Figura 12– Tecnologias de captação de água de chuva (MEDEIROS et al., 2013). 
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ANEXO C2 –SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA NO SEMIÁRIDO 

DO BRASIL 

 

 

Figura 13 – Tecnologias de captação de água de chuva (MEDEIROS et al., 2013) 

 

 

 
 

 


