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RESUMO 

 

A temática da pobreza tem sido objeto de preocupação constante no campo 

teórico conceitual e de intervenção social, na busca de explicações sobre a emergência, 

persistência e sua recente ampliação globalizada, tendo em vista sua redução ou superação 

tida como necessária para permitir a melhoria do bem estar daqueles que sofrem com esta 

situação. O problema da desigualdade na distribuição da renda é um componente histórico 

que permeia a própria dinâmica existente em qualquer sistema econômico voltado à produção 

de capitais. Perceber a pobreza como fenômeno estrutural decorrente da dinâmica histórica do 

desenvolvimento do capitalismo e enquanto fenômeno complexo, multidimensional e relativo, 

permite desconsiderar seu entendimento como decorrente apenas da insuficiência de renda e 

os pobres como um grupo homogêneo e com fronteiras bem delimitadas. Permite também 

desvelar os valores e concepções inspiradoras das políticas de intervenção nas situações de 

pobreza e suas possibilidades e impossibilidades para sua redução ou superação. Partindo-se 

dessas realidades, este trabalho, de natureza descritivo-exploratória, tem como objetivo 

apresentar os indicadores de pobreza na região Nordeste do Brasil no período de 2001 a 2008, 

estudando as causas da pobreza na região e como as políticas públicas têm contribuído para a 

diminuição desses índices. Os resultados mostram que mesmo o Nordeste sendo a Região que 

recebe mais recursos dos programas de transferência de renda, como o Programa Bolsa 

Família, continua tendo níveis elevados de exclusão social, comprovando que o programa é 

imediatista, não consegue fazer com que as pessoas aufiram renda monetária sustentável. 

 

 

Palavras-Chaves: Desigualdade Social – Pobreza – Exclusão Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The issue of poverty has been the subject of constant concern in the theoretical-conceptual 

and social intervention in the search for explanations of the emergence, persistence, and its 

recent global expansion in order to reduce or overcome deemed necessary to allow improved 

well being of those who suffer from this situation. The problem of inequality in income 

distribution is a historical component that permeates the dynamics existing in any economic 

system aimed at the production of capital. Understanding poverty as a structural phenomenon 

arising from the historical dynamic of capitalist development as a phenomenon and a 

complex, multidimensional and relative disregard allows his understanding to be due only to 

inadequate income and poor as a homogeneous and well defined border. It also lets you 

uncover the inspiring values and conceptions of political intervention in situations of poverty 

and its possibilities and impossibilities for its reduction or overcoming. Based on these 

realities, this work, descriptive and exploratory, aims to present the indicators of poverty in 

Northeast Brazil in the period 2001 to 2008, studying the causes of poverty in the region and 

how public policies have contributed to the decrease of these indices. The results show that 

even the Northeast Region is receiving more resources of income transfer programs such as 

program Bolsa Família, still has high levels of social exclusion, showing that the program is 

immediate, not to make people receive monetary sustainable income. 

 

 

 

Key Words: Social Inequality - Poverty - Social Exclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Famílias do Nordeste atendidas pelo programa bolsa família proporcional às      

famílias residentes (2008)  ................................................................................. 46 

Gráfico 2 - Brasil: distribuição espacial por região geográfica das famílias beneficiadas pelo 

PBF - a média entre os anos 2004-2008 ............................................................. 47 

Gráfico 3 - Evolução dos recursos repassados pelo programa bolsa família no Nordeste 2004 -

2008. ................................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Famílias com renda per capita familiar mensal de até R$ 70,00 por pessoa ......... 37 

Tabela 2 - Famílias com renda per capita familiar mensal de R$ 70 a R$ 140 ...................... 38 

Tabela 3 - Total de famílias dos Estados do Nordeste atendidas pelo Programa Bolsa Família 

proporcional às famílias residentes (2008)  .......................................................... 45 

Tabela 4 - Evolução da porcentagem de famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família em 

relação às residentes (2004 – 2008)  ..................................................................... 48 

Tabela 5 - Evolução do IES de 2001 a 2008 (% de excluídos) ............................................... 49 

Tabela 6 - Evolução do indicador PRIVEDUC no período 2001 – 2008 (% de analfabetos) 

                   ...............................................................................................................................50                                                                                 

Tabela 7 - Evolução do indicador PRIVREND no período 2001 – 2008 (% de excluídos de                                                                                                                                                                                                                                                        

renda).....................................................................................................................51 

Tabela 8 - Evolução do indicador PRIVAGUA no período 2001 – 2008 (% excluídos de 

acesso à água)........................................................................................................53 

Tabela 9 - Evolução do indicador PRIVSANE no período 2001 – 2008 (% sem acesso a 

saneamento)...........................................................................................................54 

Tabela 10 - Evolução do indicador PRIVLIXO no período 2001 – 2008 (% de excluídos de 

coleta de lixo).........................................................................................................55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE SIGLAS    

                                                                                                

PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

PBF - Programa Bolsa Família 

IES - Índice de Exclusão Social 

PRIVEDUC - Percentagem de Analfabetos 

PRIVREND - Percentagem de Excluídos de Renda 

PRIVAGUA - Percentagem dos Excluídos de Acesso à Água 

PRIVSANE - Percentagem dos sem Acesso a Saneamento 

PRIVLIXO - Percentagem de Excluídos de Coleta de Lixo 

ONU - Organização das Nações Unidas 

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

CEPAL - Comissão Econômica para a América Latina 

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano 

PNB - Produto Nacional Bruto 

PIB - Produto Interno Bruto 

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MDS - Ministério do Desenvolvimento Social 

PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

BPC - Benefício de Prestação Continuada 

PGRM - Programa de Garantia de Renda Mínima 

BVJ - Benefício Variável Jovem 

BVCE - Benefício Variável de Caráter Extraordinário 

BSP - Benefício para Superação da Extrema Pobreza na Primeira Infância 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS...........................................................................................................07                

LISTA DE TABELAS.............................................................................................................08 

LISTA DE SIGLAS.................................................................................................................09 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 11 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................................. 15 

2.1 Crescimento Econômico .................................................................................................... 15 

2.2 Desenvolvimento Econômico ............................................................................................ 20 

2.3 Pobreza................................................................................................................................24  

       2.3.1 Definições ................................................................................................................ 24 

2.4 Políticas de Combate a Pobreza......................................................................................... 29 

       2.4.1 Programas de Transferência de Renda .................................................................... 29 

       2.4.2 Programa Bolsa Família............................................................................................33 

2.5 Exclusão Social ................................................................................................................. 39 

3 FONTES DOS DADOS E METODOLOGIA ..................................................................... 43 

4 RESULTADOS .................................................................................................................... 45 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 56 

   Conclusões.............................................................................................................................56 

   Recomendações.....................................................................................................................57 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A temática da pobreza tem sido objeto de preocupação constante no campo 

teórico conceitual e de intervenção social, na busca de explicações sobre a emergência, 

persistência e sua recente ampliação globalizada, tendo em vista sua redução ou superação 

tida como necessária para permitir a melhoria do bem estar daqueles que sofrem desta 

situação.  

     O Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU de 1997 define pobreza como a 

negação das escolhas e oportunidades básicas para o desenvolvimento humano, refletida em 

vida curta, falta de educação elementar, falta de meios materiais, exclusão e falta de liberdade 

e dignidade. Observa-se uma intensificação na reflexão acerca da pobreza entre 

pesquisadores, governos e entidades internacionais. A essas discussões segue-se a necessidade 

de encontrarem-se soluções para resolverem o problema, tornando-o uma das maiores 

prioridades das políticas públicas. Deste modo, a mensuração do nível de pobreza torna-se 

alvo de um intenso debate, na medida em que é necessário primeiro identificar onde ela está 

localizada para, em seguida, ter-se condições de combatê-la. 

Perceber a pobreza como fenômeno estrutural decorrente da dinâmica histórica do 

desenvolvimento do capitalismo e enquanto fenômeno complexo, multidimensional e relativo, 

permite desconsiderar seu entendimento como decorrente apenas da insuficiência de renda e 

os pobres como um grupo homogêneo e com fronteiras bem delimitadas. Permite também 

desvelar os valores e concepções inspiradoras das políticas de intervenção nas situações de 

pobreza e suas possibilidades e impossibilidades para sua redução ou superação. 

Desde meados do século vinte, tem-se implantado no Brasil políticas 

governamentais cujo objetivo, direto ou indireto, é a redução do número de pessoas pobres 

sem, no entanto, ter obtido resultados satisfatórios ou permanentes. Mais precisamente no fim 

dos anos noventa as famílias pobres do país se viram beneficiadas por uma série de programas 

de transferência de renda.  

O tema tem ocupado lugar privilegiado nos embates das ciências sociais, seu uso 

tem crescido com o passar dos tempos, tornando-se um dos principais conceitos organizadores 

para declarações de condição social quer se aplique às sociedades ricas ou pobres. Nesse 
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sentido, cada sociedade à sua maneira tem forjado concepções não só acerca da pobreza, mas, 

fundamentalmente, sobre quem pode ser considerado pobre. 

Dentre as várias maneiras de nomear as situações de carência econômica ou 

social, o conceito de pobreza tem sido a abordagem mais usual, qualquer um que se debruce 

sobre essa temática se depara com extensa bibliografia sobre a sua conceituação e ou 

mensuração. Assim, o panorama social pode variar de acordo com os critérios que são 

adotados para definir e medir o fenômeno. A diversidade destas delimitações reflete, na 

mesma medida, a pluralidade de definições apresentadas pelos atores que estão empenhados 

em conhecer, enfrentar e ou superar a pobreza. 

Ao pensar brevemente a história da humanidade percebe-se que não é difícil 

identificar a pobreza inserida em diferentes contextos e relacionada a diversas questões 

cruciais ao desenvolvimento das sociedades ocidentais. 

O estudo da pobreza é importante tanto no âmbito da equidade quanto no âmbito 

da eficiência. Pode-se dizer que a abordagem da equidade está mais preocupada com os 

aspectos éticos inerentes à pobreza. Não são novidades as conseqüências da pobreza sobre 

uma região, tornando-se mais complexo ainda, quando este fato ocorre em um país que se 

caracteriza por enorme extensão e diversidade como é o caso brasileiro. 

O conhecimento sobre a relação entre pobreza ou a miséria e os mercados dos 

quais os pobres fazem parte é bastante limitado na literatura econômica brasileira. A 

investigação sobre a pobreza concentra-se em questões como as suas causas, distribuição 

espacial, conceitos e linhas de pobreza, perfil do pobre, dentre outros assuntos, e menos nas 

questões associadas à natureza e funcionamento dos mercados em que os pobres estão 

inseridos. De um lado, essa deficiência parece ter relação com as políticas sociais e de 

combate à pobreza que predominaram no país por muitas décadas, as quais se baseavam em 

medidas compensatórias e assistencialistas, de outro lado, a limitação da literatura parece 

estar associada à visão predominante de que o fim da pobreza seria um subproduto do 

crescimento econômico. Esse entendimento levou os políticos e formuladores de política a 

terem uma visão passiva e tolerante com a pobreza, focando suas políticas em medidas que 

levariam ao crescimento da economia. 

Dados do IBGE mostram que o Brasil tem historicamente sofrido com a má 

distribuição de renda, por ter um grande número de pessoas vivendo abaixo da linha de 

pobreza, apresentando alto índice de desemprego e analfabetismo. 

O crescimento da pobreza, da fome e da desigualdade continua em ritmo 

alarmante, segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano 2004, lançado pelo Programa 
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das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, onde se destaca que no ano de 2002, 11 

milhões de crianças morreram em todo o mundo, antes de completar um ano de vida. Essa 

taxa é reflexo direto das condições de vida de grande parte da população mundial, por isso, a 

necessidade de criar políticas sociais compensatórias para um eficiente funcionamento da 

sociedade, com o intuito de remediar os danos causados pelo capitalismo, que gera esta lacuna 

entre ricos e pobres. O Estado tem o papel de intermediador entre as duas classes com o dever 

de reduzir a pobreza e a desigualdade. 

O padrão de pobreza e desigualdade da sociedade brasileira perpetua-se ao longo 

do tempo. Apesar dos esforços realizados, ainda não foram propostas políticas públicas que 

fizessem reduzir tais variáveis a níveis aceitáveis quando comparados aos dos países 

desenvolvidos. 

Segundo estudos realizados pelo PNUD (2004), nas últimas três décadas a 

proporção de pobres (número de pessoas abaixo da linha de pobreza em relação à população 

total) reduziu-se substancialmente no Brasil, mas apesar desses resultados o nível desta 

variável ainda continua elevado. Barros, Henriques e Mendonça (2001) mostram que, neste 

período, o avanço alcançado na redução da pobreza deveu-se basicamente ao crescimento 

econômico, sendo que apenas uma pequena parcela da diminuição pode ser explicada por 

melhoria na distribuição de renda. Os autores afirmam que os resultados obtidos mostrariam 

maior êxito se fossem explicados via redução da desigualdade. 

Uma das estratégias recentes adotadas pelo governo brasileiro para resolver tal 

problema foi intensificar os programas de transferência de renda, unificando aqueles já 

criados em um único, denominado Programa Bolsa Família, com o intuito de beneficiar 

aqueles indivíduos que se encontram na base da distribuição da renda per capita. Vários 

autores avaliam os efeitos de tal programa, dentre os quais se destacam os estudos de Lemos 

(2008), Rocha (2006), Silva, Yazbek e Giovanni (2007), Veiga (2005), encontrando 

resultados diversos, apesar de muitos argumentarem que no curto prazo o mesmo resulta em 

efeitos positivos para a sociedade. 

Objetivos da Pesquisa 

O objetivo geral do presente estudo é apresentar os indicadores de pobreza na 

região Nordeste do Brasil no período de 2001 a 2008, estudando as causas da pobreza na 

região e como as políticas públicas têm contribuído para a diminuição desses índices.  

Objetivos Específicos: 

E, por conseguinte, formulam-se os seguintes objetivos específicos:  
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A – aferir os indicadores de pobreza nos Estados do Nordeste e no Brasil entre 

2001 e 2008;  

B – Estimar e avaliar o índice de Exclusão Social para os Estados do Nordeste e 

para o Brasil entre os anos de 2001 a 2008 e, 

C – Avaliar as políticas públicas de combate à pobreza e suas influências na 

redução dos indicadores de pobreza na região Nordeste do Brasil. 

As hipóteses analisadas para a realização deste trabalho são: 

  A pobreza no Nordeste aferida pelas privações tem melhorado, embora a 

participação da renda monetária nas famílias pobres não tenha evoluído, apesar de programas 

do Governo Federal como Bolsa Família. 

 O programa Bolsa Família tem se mostrado como paliativo na medida em que 

apresenta facilidades de entrada das famílias carentes de renda monetária, mas não lhes 

oferece condições para produzirem, gerarem renda de tal sorte que saiam do programa. 

Além desta introdução, este trabalho é composto de mais três seções. A próxima 

seção realiza uma breve contextualização sobre o desenvolvimento e crescimento econômico 

do Brasil dando ênfase a situação de pobreza nos Estados nordestinos, mostrando ainda 

definições de pobreza e políticas de combate, além de analisar o conceito de exclusão social. 

Na seção três apresenta-se a metodologia utilizada para, em seguida, entrar nos resultados e 

finalmente as conclusões. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Crescimento Econômico 

Crescimento Econômico pode ser definido como sendo o aumento sustentado de 

uma unidade econômica durante um ou vários períodos, a sua avaliação faz-se através da 

análise de certos índices: Produto Interno Bruto (PIB) ou Produto Nacional Bruto (PNB). O 

termo crescimento distingue-se de desenvolvimento por significar um aumento quantitativo 

da produção, cujas consequências serão o enriquecimento da nação e a elevação do nível de 

vida, mas sem a preocupação da melhoria do bem estar da sociedade.  

O chamado “milagre econômico brasileiro” do final dos anos 1960 e início dos 

anos 1970 exibia taxas de crescimento de 7% ao ano, chegando a ser o país que mais crescia 

no mundo naquele período, mas em 1980, a economia começou a ser erodida pela inflação e 

pela moratória da dívida, o país deixou de pagar a dívida externa por duas vezes 

(GUANDALINI; BORSATO, 2008).  

Segundo Pastore (2008), o Brasil havia crescido razoavelmente depois da 

Segunda Guerra e, principalmente, transformara-se de um país baseado na economia agrícola-

exportadora em um país que se industrializava. [...] A partir das políticas substitutivas que 

desenharam a face do Brasil industrializado, passando a ser visto como grande exportador de 

alimentos e de matérias-primas, o país ainda enfrentava uma economia fechada à concorrência 

do exterior. [...] (p.40-44). Com o choque do petróleo, em 1972, e em 1982 com as 

turbulências internacionais apareceram pesadelos que deixaram os governos apreensivos. 

Nessas condições não havia espaço para o Estado brasileiro ter alguma interferência no plano 

global, pois a consciência média dos dirigentes brasileiros se mantinha cerrada às mudanças 

de paradigma. [...] As fragilidades do modelo de não crescimento que sufocava o país na 

década de 1980 só ficaram mais visíveis depois da queda do muro de Berlim, uma vez que as 

resistências à globalização diminuíram. Seguindo nesse pensamento, vê-se que o primeiro 

golpe desferido nas antigas barreiras a uma integração de novo tipo ao mercado internacional 

foi à abertura comercial. [...] (p.40-44).  

Os temores de que a abertura comercial desorganizaria a indústria nacional não se 

efetivaram, pelo contrário, foi possível perceber que a grande diversidade industrial herdada 

do período de crescimento acelerado havia passado bem pelo teste da abertura comercial da 
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economia, levando efeitos aos anos 1990. [...] Do ponto de vista da integração do Brasil à 

ordem global, contaram bastante nesse período as mudanças constitucionais e legais que 

redefiniram o quadro jurídico das relações entre o Estado e as empresas. O objetivo já não era 

apenas privatizar para liberar o Tesouro do ônus de sustentar algumas empresas deficitárias, 

mas ter uma estratégia de integração competitiva do país à economia mundial, atraindo 

capitais e tecnologia do exterior. [...] A falta de compreensão dos efeitos da globalização 

motivou críticas que, vistas hoje, se mostraram infundadas: a preocupação com o 

sucateamento da indústria como resultado da abertura dos mercados e o fantasma da 

desnacionalização que as privatizações acarretariam (PASTORE 2008, p 40-44). 

Segundo o mesmo autor (2008), em uma resenha de dois livros recentes sobre 

crescimento econômico, mostra como as explicações para o “mistério do crescimento” podem 

ser apresentadas em termos de duas tradições intelectuais principais, uma preferida pelos 

economistas, à outra pelos sociólogos. Nessa questão, ele se opõe tanto aos economistas, para 

quem o crescimento econômico é um processo natural, quanto aos sociólogos de tradição 

weberiana, que procuram explicações nas motivações e nos comportamentos individuais, não 

nas instituições coletivas. O crescimento econômico deveria ser explicado por uma 

característica européia típica dos tempos modernos, o nacionalismo, que ele acredita ter 

criado as bases sociais e institucionais do capitalismo, participação igualitária dos cidadãos no 

Estado-nação, mobilidade social, poder e prestígio para os comerciantes e empresários, contra 

as tradições aristocráticas.  

Para Rivero (2002) não é necessária uma investigação profunda para se dar conta 

do verdadeiro paradoxo no qual se inicia o século XXI: de um lado o crescimento econômico 

e as transformações tecnológicas sem precedentes, por outro, a dramática condição social de 

uma grande maioria de pessoas, além de problemas ambientais graves. O crescimento 

econômico seria a consequência do compromisso individual com os valores de sucesso, 

eficiência e racionalismo, essas atitudes estão mais presentes em alguns países do que em 

outros, e isso explicaria porque alguns países são pobres e outros ricos. A pobreza seria uma 

condição temporária de algumas nações no presente, enquanto os benefícios da Revolução 

Industrial constituiriam um bem permanente para a humanidade. Não obstante, disseminou-se 

pelo planeta inteiro a imagem de um estilo de vida ocidental de alto consumo, conforto 

material e permanente entretenimento. Sem embargo, esta disseminação cultural não tem sido 

acompanhada com a mesma intensidade pela difusão global dos valores democráticos e do 

respeito aos direitos humanos, que são a própria substância da civilização ocidental. Hoje o 

conforto capitalista pode conviver com a barbárie. [...] O desenvolvimento da ciência e da 
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tecnologia, não vem acompanhado do desenvolvimento de uma consciência ética que coloque 

a humanidade como prioridade. 

Conforme Gadotti (2000) o cenário está posto: de um lado, globalização 

provocada pelo vertiginoso avanço tecnológico, tendo como corolário a internacionalização 

da produção e expansão dos fluxos financeiros (isenção total de barreiras para o fluxo do 

capital); regionalização caracterizada pela formação de blocos econômicos; fragmentação 

dividindo globalizadores e globalizados, centro e periferia, os que morrem de fome e os que 

morrem pelo consumo excessivo de alimentos, rivalidades regionais, confrontos políticos, 

étnicos, terrorismo, além de outras dicotomias. 

De acordo com esta linha de pensamento, Cadernos do Desenvolvimento (2006, p. 

55-56) enfatiza que: 

 

Se o neoliberalismo cria tanta resistência, desalento, angústia, insegurança, é porque 

não é simplesmente uma política econômica. É um instrumento sociocultural através 

do qual se busca substituir um tipo de sociedade – que procurava certo equilíbrio 

entre eficiência econômica e solidariedade social, e que havia se logrado construir 

em alguma medida no pós-guerra – por outra na qual se exacerbam a eficiência, a 

competitividade e o individualismo, se privilegia tudo o que é privado às expensas 

do que é público, com uma grande concentração de riqueza e poder, procurando 

anular toda capacidade de se contrapor a esses efeitos. 

 
 
 

Para um dos notáveis nomes no debate, o economista Ignacy Sachs (2001), o 

crescimento não traz, automaticamente, o desenvolvimento, tampouco a felicidade. Sachs 

avança em suas afirmações ao chamar a atenção para o fato de que uma situação mais comum 

é a do crescimento pela desigualdade, com efeitos sociais perversos: a acumulação de riqueza 

nas mãos de uma minoria, com a simultânea produção de pobreza maciça e deterioração das 

condições de vida. Nos casos extremos, afirma Sachs, estamos na presença de crescimento 

com dês-desenvolvimento. 

Segundo Vecchiatti (2004, p. 90): 

 

Uma das conclusões óbvias que pode ser extraída desse quadro de contrastes é que o 

crescimento econômico, por si só, não traz automaticamente o desenvolvimento. Na 

prática, a equação que relaciona crescimento e desenvolvimento, ainda não está com 

suas variáveis equilibradas; ela ainda desafia os economistas questionando se o 

desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente sustentável estaria realmente 

na contramão do crescimento econômico. 

 
 

Buscando melhor entender o que gera crescimento, Vasconcellos (2000) apresenta 

uma classificação das fontes de crescimento para analisar as diferenças de desenvolvimento 
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econômico a partir dos elementos que constituem a função de produção agregada do país. 

Desse modo, o crescimento da produção e da renda decorre de variações na quantidade e na 

qualidade de dois insumos básicos: capital e mão-de-obra. As fontes de crescimento são: a) 

aumento na força de trabalho, derivado do crescimento demográfico e da imigração; b) 

aumento do estoque de capital, ou da capacidade produtiva; c) melhoria na qualidade da mão-

de-obra, por meio de programas de educação, treinamento e especialização; d) melhoria 

tecnológica, que aumenta a eficiência na utilização do estoque de capital; e) eficiência 

organizacional referente à interação dos insumos. 

De acordo com Vasconcellos (2000), o capital humano é o valor do ganho de 

renda potencial incorporado nos indivíduos, incluindo a habilidade inerente à pessoa e ao 

talento, assim como à educação e às habilidades adquiridas. O trabalhador médio em países 

industrializados, em geral, é muito mais produtivo do que o trabalhador médio em países em 

desenvolvimento, em virtude de aquele possuir mais qualificação do que este. Nesse sentido, 

assume-se que o capital humano é adquirido por meio da educação formal e do treinamento 

informal e pela experiência na profissão.  

No entanto, o problema para os países em desenvolvimento consiste na 

dificuldade de acumular capital humano, dados os baixos níveis de renda e insuficiente 

investimento público para prover educação de qualidade para todos, do lado das famílias, 

muitas vezes, o que sobra da renda, após a provisão da subsistência, não permite investir 

adequadamente em educação.  

Em países pobres, muitas famílias precisam fazer a dura escolha entre deixar a 

criança na escola ou inseri-la no mercado de trabalho precocemente, a fim de ajudar no 

sustento da casa. Outro fato ligado à educação refere-se ao retorno dos investimentos serem 

perceptíveis apenas no médio e longo prazo, ou seja, para elevar o nível educacional e de 

qualificação de um país demanda um tempo relativamente longo. 

Portanto, os países não conseguem mudar o nível de renda para patamares mais 

altos de forma abrupta. O crescimento está limitado ao tempo que os fatores de produção 

exigem para se acumularem: por sua vez, a educação é um fator de crescimento lento, mas é 

também um dos mais poderosos para se atingir níveis de melhor qualidade de vida para a 

população.  

A partir da década de 1960 os trabalhos de Schultz (1961), Romer (1986) e Lucas 

(1988) apud Ferreira (2000) difundiram a importância do capital humano no conceito de 

crescimento econômico. Segundo esses autores, o capital humano gera externalidades 

positivas por meio do acúmulo de habilidades, conhecimentos e treinamentos, além de 
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destacar a pesquisa voltada ao progresso tecnológico como importante fator para o 

crescimento de um país. 

Mattos (2002) sugere o seguinte modelo para avaliar a natureza da relação entre 

desenvolvimento financeiro e crescimento econômico numa perspectiva histórica: 

 

Yt = α0 + α1 Dt+ α2Zt + ut 

 

 

Onde Yt indica o crescimento econômico em t, Dt é um indicador de 

desenvolvimento financeiro, Zt é um conjunto de variáveis de controle e ut é o termo residual. 

Segundo Medeiros e Serrano (2001) é importante sublinhar que os anos de alto 

crescimento foram acompanhados por elevação do preço dos alimentos e das tarifas públicas, 

correção parcial dos salários, desvalorização do salário mínimo e repressão sindical. Se, de 

um lado, a redução relativa do subemprego, isto é, do contingente de mais baixa remuneração, 

melhorava a distribuição, de outro, o regime macroeconômico, as opções de política pública e 

os preços relativos iam numa direção contrária, era esse o contexto do crescimento 

concentrador — com “incorporação e exclusão social simultânea”, como recentemente se 

referiu a Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) —, que, além das razões 

institucionais conhecidas, possuía como elemento estrutural um grande desequilíbrio entre a 

agricultura de alimentos, de baixa produtividade, e uma indústria moderna, de elevada 

produtividade relativa. Afinal, o ambiente de alto crescimento industrial foi construído no 

Brasil sobre uma base social marcada por miséria rural, monopolização mercantil, elevadas 

rendas das propriedades rurais e urbanas e atraso na moderna produção de alimentos. Esses 

são fatores fundamentais subjacentes à pobreza, e é esta que confere especificidade ao 

crescimento com exclusão social, como o que predominou no País, nesses anos. 

A crise dos anos oitenta e a permanente contração econômica dos anos noventa 

abortaram a possibilidade de uma via menos excludente. A aceleração inflacionária dos anos 

oitenta e do início dos noventa foi, isoladamente, o principal mecanismo de concentração de 

renda e, ao lado do instável crescimento econômico, levou a uma maior precarização do 

mercado de trabalho, com estagnação e declínio dos rendimentos reais. Com o fim da alta 

inflação em 1994, houve significativa redução da pobreza, elevação do salário mínimo real e 

expansão dos rendimentos dos primeiros decis da distribuição. Entretanto, o baixo 

crescimento econômico, a redução significativa do emprego industrial e a estagnação do 

emprego formal impediram que os efeitos positivos da estabilização dos preços sobre as 

rendas mais baixas pudessem perdurar. Com a privatização e a liberalização do comércio, as 
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mudanças na estrutura do emprego e dos salários aumentaram a polarização entre as grandes 

empresas privadas e estrangeiras e entre os trabalhadores qualificados e não qualificados em 

setores industriais voltados à exportação, no setor financeiro e em serviços de utilidade 

pública privatizados e as demais empresas e os seus empregados, em particular os menos 

qualificados.  

Formou-se no mercado de trabalho uma tríplice polarização, a maioria dos 

empregos criados era no setor informal. Nas atividades formais, formou-se uma segmentação 

entre assalariados altamente remunerados e os demais; nas atividades informais, uma 

segmentação entre microempresas e atividades de subsistência. Desse modo, formou-se no 

País um pequeno grupo de ganhadores, os detentores de ativos, os perceptores de lucros, os 

rentistas, os profissionais altamente qualificados e com grande mobilidade, as grandes 

empresas internacionais, e uma maioria de perdedores, os sem ativos, os assalariados 

tradicionais, os devedores, os trabalhadores menos qualificados e com baixa mobilidade, as 

pequenas empresas. Essa ruptura macroeconômica com o regime de alto crescimento reduziu, 

entretanto, a visibilidade de dois processos com grande significado sobre a miséria, a 

distribuição de renda e a pobreza (MEDEIROS e SERRANO, 2001). 

 

 

2.2 Desenvolvimento Econômico 

 

Segundo Pereira (2006) o desenvolvimento econômico é um fenômeno histórico 

que passa a ocorrer nos países ou estado nação que realizam sua revolução capitalista e se 

caracteriza pelo aumento sustentado da produtividade ou da renda por habitante, 

acompanhado por sistemático processo de acumulação de capital e incorporação de progresso 

técnico. Uma vez iniciado, o desenvolvimento econômico tende a ser relativamente 

automático ou autossustentado na medida em que no sistema capitalista os mecanismos de 

mercado envolvem incentivos para o continuado aumento do estoque de capital e de 

conhecimentos técnicos. Isto não significa, porém, que as taxas de desenvolvimento serão 

iguais para todos, pelo contrário, variarão substancialmente dependendo da capacidade das 

nações de utilizarem seus respectivos estados e sua principal instituição econômica, o 

mercado, para promovê-lo. No longo prazo o desenvolvimento econômico dificilmente 

regride, porque a acumulação de capital em uma economia tecnologicamente dinâmica e 

competitiva, como é a capitalista, passa a ser uma condição de sobrevivência das empresas, 
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mas as taxas de crescimento econômico são tão díspares que fica claro que a sorte econômica 

dos estados nação está longe de estar assegurada, e que a decadência relativa, como aquela 

que ocorreu em todo o século vinte na Argentina, ou que vem acontecendo no Brasil desde 

1980, é sempre uma possibilidade. 

Os dois fatores fundamentais a determinar, diretamente o desenvolvimento 

econômico são a taxa de acumulação de capital em relação ao produto nacional e a capacidade 

de incorporação de progresso técnico à produção. O fator principal a determinar a maior ou 

menor aceleração do desenvolvimento capitalista é a existência ou não de uma estratégia 

nacional de desenvolvimento. Na medida em que uma sociedade nacional revela suficiente 

coesão quando se trata de competir internacionalmente, ela aproveitará melhor os recursos e 

as instituições de que dispõe para crescer. O crescimento da produtividade de um país 

depende, diretamente, da acumulação de capital e da incorporação de progresso técnico à 

produção. Investimento e progresso técnico, por sua vez, dependem, em geral, da qualidade 

das instituições formais (políticas, leis) e informais (práticas sociais ou usos e costumes) que 

cada sociedade nacional estiver adotando. Quando uma sociedade é capaz de conformar essas 

instituições e políticas econômicas para que elas assumam o caráter de uma estratégia 

nacional de competição internacional, aumenta a probabilidade de que as taxas de 

desenvolvimento sejam mais altas. A literatura clássica sobre desenvolvimento e instituições, 

desde Smith e Marx, sempre deu maior atenção às instituições que se opõem ao 

desenvolvimento, provavelmente porque estavam pensando em instituições pré-capitalistas 

impedindo a revolução capitalista (PEREIRA, 2006). 

Entretanto, desde os anos quarenta do século passado, quando a moderna teoria 

econômica do desenvolvimento afinal se definiu, foi ficando claro que instituições ‘positivas’, 

que facilitem o processo de acumulação de capital e de incorporação de progresso técnico, são 

fundamentais para o desenvolvimento: que o Estado, na sua qualidade de principal instituição 

normativa de uma sociedade moderna, torna-se, na sua outra qualidade de instituição 

organizacional, o instrumento por excelência de ação coletiva da nação para promover o 

desenvolvimento econômico se esta é suficientemente forte para formular uma estratégia 

nacional. Quando uma economia está em pleno processo de crescimento é sinal de que existe 

uma estratégia nacional de desenvolvimento, que seu governo, seus empresários, técnicos e 

trabalhadores estão trabalhando de forma consertada na competição econômica com as demais 

nações. Quando uma economia começa a crescer muito lentamente, senão a estagnar, é sinal 

de que sua solidariedade interna está em crise e que perdeu a idéia de nação, e, portanto, que 



22 

 

já não conta com dois elementos necessários para que se mantenha competitiva e dotada de 

uma estratégia nacional de desenvolvimento digna desse nome. 

O desenvolvimento econômico é assim um fenômeno histórico, de um lado 

relacionado com o surgimento das nações e a formação dos Estados nacionais ou Estados-

nação, e, de outro, com a acumulação de capital e a incorporação de progresso técnico ao 

trabalho e ao próprio capital, que ocorrem sob a coordenação das instituições e, 

principalmente, de mercados relativamente competitivos. O desenvolvimento é, portanto, um 

fenômeno relacionado com o surgimento das duas instituições fundamentais do novo sistema 

capitalista: o Estado e os mercados, para que isto se compreenda melhor, é preciso definir 

com mais clareza algumas expressões que estão sendo usadas neste estudo, porque elas têm 

significados diferentes, no quadro de uma sociedade capitalista, importa, principalmente, 

saber o que significa nação, sociedade civil, Estado, e Estado-nação. Em cada estado-nação ou 

estado nacional tem-se uma nação ou sociedade civil e um estado. Entende-se aqui por nação 

uma sociedade que compartilha um destino comum e logra dotar-se de um estado para ser seu 

instrumento de ação coletiva. Por Estado, entenda-se a organização com poder para definir a 

lei, e a própria ordem jurídica que ele garante. Por estado-nação, ou estado nacional, ou país, 

entenda-se o ente territorial soberano formado por uma nação, um estado e um território. 

Dessa forma, conforme Pereira (2006), embora seja comum falar-se em estado como 

sinônimo de estado-nação está-se distinguindo os dois termos. O estado tem uma dupla 

natureza: é, ao mesmo tempo, uma instituição organizacional – a entidade com capacidade de 

legislar e tributar uma determinada sociedade, e uma instituição normativa – a própria ordem 

jurídica ou o regime político-constitucional. Em cada estado-nação o estado é o instrumento 

de ação coletiva que a nação usa para promover seus objetivos políticos. 

Segundo Santos (2004) para que haja desenvolvimento é essencial que haja um 

processo de crescimento da renda por habitante, ou do produto agregado por habitante, ou da 

produtividade, não existe desenvolvimento sem que a produção e a renda média cresçam, as 

críticas a esta medida são inúmeras. Existem processos de crescimento da renda por habitante, 

especialmente em países produtores de petróleo, que não indicam real desenvolvimento. É 

verdade, por outro lado, que o desenvolvimento implica mudanças estruturais na economia e 

na sociedade os quais a renda por habitante não capta, mas estas transformações já estão 

implícitas na sua definição ligada à revolução capitalista. É preciso admitir, porém, que a 

renda por habitante continua sendo uma das medidas ainda mais utilizadas de 

desenvolvimento, principalmente se os dados comparativos entre nações forem avaliados por 

uma cesta de mercadorias, ao invés de simplesmente pela taxa de câmbio de mercado. 
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O relatório da UNESCO (1999) propõe como medidas para o desenvolvimento, o 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, do PNUD, “que procura considerar as numerosas 

dimensões do bem-estar humano, já que a atenção concentrar-se-ia assim sobre os fins para os 

quais o desenvolvimento deve servir, em vez de fazê-lo apenas sobre os meios, por exemplo, 

para o aumento da produção” (p. 28-29). 

Para Lemos (2008, p. 98) o objetivo do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) “era construir um instrumento que fosse capaz de hierarquizar os países do mundo, em 

termos mais adequados do que o uso da renda per capita, como era procedido até o final dos 

anos oitenta do século passado”. 

Segundo Lemos (2008, p.98): 

 

O IDH não esclarece para o leitor o patamar de desenvolvimento humano 

experimentado por segmentos da população. Ou seja, observando-se o IDH de um 

país, não conseguiremos detectar o percentual da população que está incluída (ou 

excluída) no processo de desenvolvimento humano daquele país. [...] O IDH está 

construído no intervalo entre zero e um, e os seus valores têm utilidade apenas para 

fazer hierarquia.  
 

 
O fato do desentendimento ou simplesmente não consenso sobre o conceito de 

desenvolvimento, seu significado e como pode ser mensurado, constitui-se como um dos 

fatores do agravamento da situação da vida no planeta. 

Veiga (2005, p.80-81) defende a idéia de que: 

 

[...] o desenvolvimento pode permitir que cada indivíduo revele suas capacidades, 

seus talentos e sua imaginação na busca da auto realização e da felicidade, mediante 

esforços coletivos e individuais, combinação de trabalho autônomo e heterônomo e 

de tempo gasto em atividades não econômicas. [...] Maneiras viáveis de produzir 

meios de vida não podem depender de esforços excessivos e extenuantes por parte 

de seus produtores, de empregos mal remunerados exercidos em condições 

insalubres, da prestação inadequada de serviços públicos e de padrões subumanos de 

moradia. 

 
 
 
 

Dessa forma, acredita-se que o desenvolvimento envolve o ser humano, não só de 

uma maneira isolada, mas sim no coletivo, levando em consideração a sua maneira de ser e de 

fazer, construir, criar, entre outras aptidões. 

Segundo Fonseca (2006 p.4-5): 

 

[...] desenvolvimento econômico é um processo relativamente recente, pois coincide 

com o aparecimento do capitalismo e, mais propriamente, com o advento da 

Revolução Industrial. De modo geral, os sistemas pré-capitalistas eram marcados 
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pela estagnação econômica, uma vez que não existiam acumulação nem crescimento 

da produção (basicamente agrícola) – ou seja, não existia desenvolvimento. 

Portanto, o subdesenvolvimento tem sido o estado normal das sociedades humanas. 

 
 

No cenário econômico a citação de Fonseca remete a uma reflexão sobre a real 

situação do Brasil e outros países da América Latina que apresentam características para 

permanecerem no chamado subdesenvolvimento. 

 
 
 
 

2.3 POBREZA 

 

2.3.1 Definições 

 

O problema da definição da pobreza é extremamente complexo, para diversos 

autores, como Sen (2007), Araújo (2002), pobreza não é só falta de dinheiro o que coincide 

com a dificuldade de sobreviver pelo não acesso à satisfação das necessidades básicas, mas 

também a impossibilidade de satisfazer outras exigências humanas que vão além da pura 

sobrevivência. 

Para Rios (2008), medir a pobreza, por si só, já tem se mostrado uma tarefa difícil. 

A construção de indicadores de pobreza comparáveis requer a utilização de dados que sejam 

consistentes. Por conta dessas dificuldades, há divergências na avaliação sobre a trajetória e a 

magnitude da queda na pobreza no mundo. 

Na mesma direção, Sen (2007) critica autores e economistas que tratam do 

desenvolvimento baseado em índices como Produto Nacional Bruto (PNB), Rendas pessoais, 

Produto Interno Bruto (PIB), dentre outros, não levando em conta o desenvolvimento como o 

aumento das capacidades e fatores plurais às pessoas. Talvez, as análises se restrinjam ao 

problema das rendas porque esses dados são mais acessíveis e fáceis de mensurar. A pobreza 

é entendida como a privação de liberdades substantivas e capacidades não referem somente 

aos aspectos relacionados à renda e à riqueza, mas também (o não acesso), a privação, de 

quesitos fundamentais básicos como, alimentação, serviços de saúde, assistência social, 

participação civil política, condições mínimas de moradia, condições de se vestir. 

Segundo Lemos (2008, p.67): 

O conceito de pobreza envolve uma forte componente de subjetividade e até de 

ideologia. Assim, numa perspectiva de interpretação neoclássica, a pobreza é 

considerada uma condição ou um estágio na vida de um indivíduo ou de uma 
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família. O Banco Mundial, por exemplo, sugere como condição de pobreza ‘a 

posição de um indivíduo ou de uma família em relação a uma linha imaginária, cujo 

valor é fixado ao longo do tempo’. 

 

 

Na maioria das vezes, o conceito da pobreza está ligado às normas de consumo e 

outras condições consideradas necessárias para uma participação decente na sociedade. Em 

sociedades pobres, o nível de consumo mínimo usado para calcular a linha de pobreza é 

freqüentemente baseado em estimativas de necessidades nutricionais mínimas, enquanto em 

outros países esse índice é ligado a hábitos sociais.  

Ainda hoje no Brasil, segundo Rocha (2007), a pobreza é muitas vezes 

relacionada à fome e desnutrição. Infelizmente a abordagem da pobreza extrema ainda é 

operacional em algumas regiões do país, mas a indigência está sendo medida a partir da renda, 

já que os indigentes não são, necessariamente, subnutridos. De toda forma a consideração de 

que a pobreza está além das necessidades nutricionais básicas torna-se necessária, 

principalmente no contexto das grandes cidades. As necessidades básicas, que incluem 

alimentação, habitação, educação, saúde, entre outros fatores que permitem a dignidade dos 

indivíduos, estão relacionadas à estrutura social. Esse conceito é uma extensão do conceito de 

subsistência e, dessa forma, ser pobre significa não dispor dos meios para operar 

adequadamente no grupo social em que se vive. O conceito de pobreza mais utilizado é o de 

pobreza absoluta e pode ser dividida em duas situações: 

• Quando se trata somente das necessidades mínimas nutricionais, esse valor é 

denominado linha de indigência ou de pobreza extrema e se baseia no valor de “cestas 

alimentares básicas”. 

• Quando se refere a um conjunto mais amplo de necessidades, trata-se da linha de 

pobreza. A adoção desse conceito um pouco mais amplo de necessidades, que considere, por 

exemplo, custos com habitação e vestuário, é freqüentemente cercada de críticas e 

controvérsias. Ela se baseia, de modo geral, na distribuição de renda da população. 

Rocha (2007) ressalta que pobreza absoluta é entendida como o não atendimento a 

um nível mínimo fixo de consumo ou renda e está relacionada à sobrevivência física; 

enquanto pobreza relativa deriva da relação entre o nível de pobreza e um padrão médio de 

consumo ou renda, ou seja, reflete “necessidades a serem satisfeitas em função do modo de 

vida predominante na sociedade em questão [...] Implica consequentemente, delimitar um 

conjunto de indivíduos ‘relativamente pobres’ em sociedades onde o mínimo vital já é 

garantido a todos”. 
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Logo, percebe-se que a pobreza relativa está relacionada ao grau de desigualdade 

presente em uma dada sociedade, já que considera tanto a renda quanto as condições sociais. 

Conforme Lemos (2008, p.77): 

 

Pela percepção de pobreza absoluta, haveria níveis mínimos de necessidades que 

deveriam ser supridos, sem os quais os indivíduos seriam identificados como pobres. 

Haveria um nível de subsistência, que seria constituído por uma cesta de bens 

estritamente essenciais. [...]. 

 

 

De acordo com Lemos (2008, p.77) pobreza relativa envolve comparações da 

posição do indivíduo no meio em que vive e fica bastante próxima da idéia de distribuição de 

renda. Assim, os pobres seriam aquelas pessoas posicionadas na base da pirâmide da 

distribuição de renda. “Conceituada dessa forma, a pobreza relativa torna-se um conceito 

dinâmico, à medida que as posições relativas e os referenciais estão sempre em mutação ao 

longo do tempo”. Sobre esses dois conceitos, Lemos (2008) reforça que no caso da pobreza 

absoluta ela é entendida como a privação de uma série de requisitos mínimos para a 

sobrevivência que independem das condições sociais que lhe cercam. Já a pobreza relativa 

envolve não apenas fatores relacionados à subsistência, mas vai depender das condições 

sociais nas quais o indivíduo está inserido.  

No Brasil a pobreza não é um fenômeno recente, muito pelo contrário, está 

presente na sociedade desde os primórdios de sua criação. No entanto, ela se tornou um fator 

de grande complexidade social, particularmente depois das sucessivas crises econômicas que 

se abateram sobre o país no final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980. Daquele 

período até recentemente este fenômeno se espalhou por todas as unidades da federação e 

atingiu parcelas importantes da população total.  

De acordo com IPEA (2009) em Junho de 2009 existiam aproximadamente 15 

milhões de pessoas extremamente pobres no Brasil, sendo que no período entre 2002 e 2008 

cerca de cinco milhões de pessoas deixaram esta condição. Registre-se, todavia, que as 

diferenças regionais ainda permanecem em patamares elevados. 

Segundo Demo (2002, p.13): 

 

A pobreza é um fenômeno social complexo, multidimensional e relativo e que, por 

isso mesmo, permite diferentes formas de conceitualização e interpretação. Defini-la 

acarreta sempre a escolha de certos elementos a serem privilegiados, em detrimento 

a outros. Dentre as suas dimensões é comum focar no elemento renda para definir 

quem é ou não pobre. Sendo assim, a forma mais comum de mensuração da pobreza 

é através do estabelecimento das linhas da pobreza/ indigência. Mas, para além do 

quesito econômico, vale destacar que a pobreza tem dimensões políticas e culturais. 
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A dimensão política da pobreza se torna mais clara à medida que admitimos que ser 

pobre não é não ter/ possuir ou ser carente de algo (renda, acesso a bens públicos e a 

capital social/ cultural), mas ser coibido de ter. 

 

 

As transformações do conceito de pobreza atravessam os séculos XIX, XX e XXI. 

Por essa época, conceituava-se pobreza meramente como insuficiência de renda.  

Em “As causas da pobreza”, Schwartzman (2004, p.15), faz menção ao historiador 

Michael Katz, o qual assinala as diferenças consideradas pelos autores do século XIX entre os 

conceitos de pobreza e mendicância: “A pobreza era entendida como condição natural das 

pessoas, que, em situações especiais, ficavam desvalidas e merecedoras de amparo; a 

mendicância, por outro lado, era uma deformação de caráter e, por isso, indigna de apoio e 

ajuda”. 

Tal conceito é mutável entre países, sociedade e história, confundindo-se muitas 

vezes, na mesma discussão, os conceitos de fome e pobreza. Apesar da maioria dos estudos 

utilizarem de forma distinta os conceitos de fome e pobreza, por vezes estes fenômenos são 

empregados cotidianamente de forma similar, sendo que pobreza não envolve apenas a 

questão da fome, há que se considerarem outros aspectos, como o acesso a direitos sociais 

básicos. Várias são as formas existentes para definir e medir índices de pobreza, a 

metodologia utilizada pela União Européia, que adota linhas de pobreza relativas, com um dos 

conjuntos correspondendo a 60% do rendimento mediano em cada país membro, faz com que 

a linha de pobreza seja diferenciada para cada país (ROCHA, 2007).  

O Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) adota o valor 

correspondente a 50% da renda mediana como linha de pobreza nos países industrializados. 

Para o Banco Mundial, encontram-se na linha de pobreza aquelas pessoas que possuem uma 

renda individual inferior a US$ 1,25 por dia. No Brasil, pobres são considerados aqueles que 

possuem renda domiciliar per capita mensal de ½ salário mínimo, ou seja, para o caso 

brasileiro, a renda se revela um bom indicativo do bem estar das famílias. 

Segundo Salles e Tuirán (2003, p.67) existem cinco conjuntos de fatores inter-

relacionados que compõem o contexto da pobreza: 

 

a) pobreza – insuficiência de renda (dinheiro ou bens) e de riqueza em geral; b) 

debilidade física – relacionada com a falta de força, desnutrição, saúde deficiente, 

incapacidade física e um alto grau de dependência do grupo a que pertence à pessoa; 

c) isolamento – distância física e espacial, carência de educação, ignorância e a falta 

de acesso aos serviços e à informação; d) vulnerabilidade – tensões internas e 

externas e com o perigo de tornar-se ainda mais pobre e carente; e) falta de poder – 

incapacidade e a debilidade para enfrentar a exploração e as ordens dos poderosos. 
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Nessa noção, conforme Salles e Tuirán (2003, p.67), ser pobre “[...] significa não 

somente carecer das condições mínimas de vida, mas, sobretudo carecer dos recursos 

indispensáveis para exercer os direitos elementares e constitutivos da cidadania social”. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) identificou o conjunto da 

população que se encontra em situação de extrema pobreza segundo os dados do Universo 

preliminar do Censo Demográfico 2010. Estas informações são de grande importância no 

processo de formulação do Plano Brasil sem Miséria, sobre a responsabilidade do Ministério 

do Desenvolvimento Social (MDS) em conjunto com outros Ministérios. O Plano conta com 

três eixos coordenadores das ações: transferência de renda; acesso a serviços públicos e 

inclusão produtiva. A linha de extrema pobreza foi estabelecida em R$ 70,00 per capita 

considerando o rendimento nominal mensal domiciliar. Deste modo, qualquer pessoa 

residente em domicílios com rendimento menor ou igual a esse valor é considerada 

extremamente pobre (BRASIL, 2011). 

Assim, o contingente de pessoas em extrema pobreza totaliza 16,27 milhões de 

pessoas, de acordo com o ultimo Censo Demográfico de 2010, o que representa 8,5% da 

população total. Embora apenas 15,6% da população brasileira residam em áreas rurais, 

dentre as pessoas em extrema pobreza, elas representam pouco menos da metade (46,7%). A 

outra parte (53,3%) situa-se em áreas urbanas, onde reside a maior parte da população – 

84,4% (BRASIL, 2011). 

Em decorrência dessas diferentes abordagens, Codes (2008) considera a pobreza 

sob uma perspectiva de multidimensionalidade, onde se abre espaço para o tratamento do 

fenômeno enquanto “armadilha da privação”. Nesse sentido, a autora afirma que a pobreza é 

percebida como um conjunto de problemas mais abrangentes, constituintes de um 

emaranhado de fatores que se retroalimentam e que, ao entrarem em sinergia, dificultam a 

superação de situações de pobreza. 

Codes (2008) constata que a multidimensionalidade da pobreza envolve aspectos 

de diversas naturezas tais como: materiais, subjetivos, assim como dimensões políticas e 

sociais relacionadas à questão. Diante disso, constata que a pobreza se trata, de fato, de um 

fenômeno de caráter multidimensional, em que as diversas carências e fatores 

socioeconômicos a ela associados estão inter-relacionados. 

Rocha (2007) aborda que a pobreza manifesta-se distintamente em áreas urbanas e 

rurais, em cidades com diferentes graus de urbanização, em distintas condições climáticas e 
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socioeconômicas de acesso a terra e a outros recursos naturais, enfim, em sociedades que 

apresentam diferentes valores e condições de vida.  

Como se sabe, o problema da pobreza nesse país afeta fundamentalmente a região 

Nordeste do Brasil, é conhecido o recente crescimento econômico que essa região alcançou 

nos últimos anos, contudo, não foi o suficiente para livrá-la dos elevados níveis de pobreza, 

especialmente os relacionados à sua sociedade rural. 

O trabalho de Carneiro (2003) revela que há uma forte concentração de pobres no 

Nordeste e essa concentração é especialmente mais contundente nas suas áreas rurais, no 

período de 1993 a 1998, a pobreza caiu menos no Nordeste nas áreas rurais e nas áreas 

urbanas de pequeno e médio porte, consequentemente, a pobreza ficou mais concentrada 

nessas áreas. Esse perfil representa um contraste radical à percepção comum da pobreza nas 

favelas das megacidades de São Paulo e Rio de Janeiro, onde a pobreza é mais visível, na 

verdade, os pobres das áreas metropolitanas das grandes cidades do Sudeste constituem juntos 

3,7% dos pobres no Brasil ou 7% dos pobres urbanos no Brasil. Esta constatação sugere a 

necessidade de um foco maior das políticas públicas para os pobres rurais e de cidades de 

pequeno e médio porte. Daí a importância de se conhecer e reconhecer a dimensão e o perfil 

da pobreza rural nordestina a fim de se estabelecer políticas de combate à pobreza. 

 

 

 

 

2.4 POLÍTICAS DE COMBATE À POBREZA  

 

 

2.4.1 Programas de Transferência de Renda 

 

A primeira iniciativa para a implantação de Políticas de Combate a Pobreza 

ocorreu em 1991, com o Projeto de Lei n° 80, que instituía o Programa de Garantia de Renda 

Mínima, apresentado pelo Senador, por São Paulo, Eduardo Suplicy (PT), que visava à 

criação de um programa de orientação transformadora e redistributiva. 

Segundo Suplicy (2008), tratava-se de um imposto de renda negativo para 

beneficiar todos os residentes do País, maiores de 25 anos, que auferissem menos de 45 mil 

cruzeiros, moeda da época, correspondendo à cerca de 2,25 salários mínimos. Era corrigido, 
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nos meses de maio e novembro, sempre que a inflação atingisse 30%, com um acréscimo real 

no mês de maio de cada ano, igual ao crescimento real, por habitante, do PIB do ano anterior. 

Esse programa era denominado Programa de Garantia de Renda Mínima para toda 

criança na escola. Consistia em conceder apoio financeiro aos municípios que instituíssem 

Programas de Garantia de Renda Mínima, associados às ações socioeducativas, repassando às 

famílias apenas o valor de R$ 15,00. Substituído pela Lei n°10.219, de 11 de abril 2001 e 

regulamentado pelo decreto n°3.823, de 28 de maio de 2001, passou a ser denominado de 

Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Educação – Bolsa Escola. 

Segundo Silva, Yazbek e Giovanni (2007, p.103): 

 

O Programa Bolsa Escola é apresentado, no discurso oficial, como um programa 

universal. Sua meta era beneficiar 10,7 milhões de crianças e adolescentes de 06 a 

15 anos de idade e 5,9 milhões de famílias, com renda per capita familiar de meio 

salário mínimo.  

 
 

Além da Bolsa Escola do Ministério da Educação, surgiram também outros 

Programas de Transferência de Renda de iniciativa do Governo Federal no decorrer da década 

de noventa, a partir dos presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, por eles 

denominados Rede de Proteção Social, direcionados à população pobre do país, destacando-se 

a seguir o Benefício de Prestação Continuada, o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil, ambos ligados ao Ministério de Assistência Social; o Auxílio Gás, do Ministério de 

Minas e Energia e o Programa de Bolsa Alimentação, do Ministério da Saúde. 

Em 1996, o Governo Federal, em razão de constantes denúncias sobre o trabalho 

escravo a que crianças eram submetidas em vários Estados, principalmente em trabalhos de 

corte de cana de açúcar e em carvoarias na zona rural, foi criado o Programa Vale Cidadania, 

posteriormente denominado Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, em 

convênio com os governos estaduais, inicialmente do Mato Grosso do Sul, no ano seguinte foi 

implantado na zona Canavieira de Pernambuco e na região sisaleira da Bahia. Em 1998, 

expandiu-se para a região citrícola de Sergipe, para o garimpo Bom Futuro, em Rondônia e 

para os canaviais no Rio de Janeiro. Em 1999, o PETI foi estendido para todo o país, 

atendendo crianças e adolescentes trabalhadores também em áreas urbanas, principalmente 

aqueles que trabalhavam em lixões. 

No ano de 1996, igualmente se iniciou a implementação de outro Programa de 

Transferência de Renda de abrangência nacional: Benefício de Prestação Continuada-BPC. 
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É um benefício de 01 (um) salário mínimo mensal pago às pessoas idosas com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais, conforme o estabelecido no Art. 34 da Lei nº 

10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso - e às pessoas portadoras de 

deficiência, incapacitadas para a vida independente e para o trabalho (MDS/2005). 

 

O BPC está previsto no artigo 2º, inciso IV, da Lei Orgânica da Assistência Social 

- LOAS (Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993), regulamentado pelo Decreto nº 1.744, de 

08 de dezembro de 1995 e pela Lei nº 9.720, de 20 de novembro de 1998, vigorando desde 1º 

de janeiro de 1996. 

Em 2001, foi implantado o Programa Bolsa-Alimentação, no governo do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, regulamentado pelo decreto n° 3.934/2001. Esse 

programa iniciou sua implantação no segundo semestre do mesmo ano, desenhado para 

reduzir deficiências nutricionais e mortalidade infantil entre as famílias brasileiras mais 

pobres. 

De acordo com Silva, Yazbek e Giovanni (2007, p.107): 

 
São uma complementação da renda familiar, com recursos da União, para melhoria 

da alimentação e das condições de saúde e nutrição, direcionadas para famílias 

pobres com mulheres gestantes, mães que estejam amamentando seus filhos até 06 

meses de idade ou com crianças de 06 meses a 06 anos de idade. 

 

 

Registra-se também o Programa de Auxílio Gás, criado em janeiro de 2002, pela 

Lei n°10.453/2002, para atender às famílias de baixa renda. A justificativa da criação desse 

benefício foi compensar os efeitos da liberação do comércio de derivados do petróleo e a 

retirada de subsídio ao gás de cozinha, o benefício é a transferência de R$ 7,50 por mês, cujo 

repasse ocorria a cada dois meses totalizando R$15,00. 

Autores como Silva, Yazbek e Giovanni (2007) consideram que, somente a partir 

deste momento, com a aprovação do projeto do senador Suplicy, foi possível falar num 

processo de desenvolvimento histórico dos Programas de Transferência de Renda no Brasil. 

Apontam ainda que a conjuntura desfavorável do início da década de noventa para a 

implantação de qualquer política de enfrentamento à pobreza e de redistribuição de renda só 

começará a se alterar a partir de 1992 com a instituição do Movimento Ética na Política, que 

levou ao impeachment do presidente Fernando Collor de Melo, colocando na agenda pública 

a temática da fome e da pobreza, onde se destaca a Campanha contra a Fome, a Miséria e pela 

Vida, liderada pelo sociólogo Hebert de Sousa. 

Percebe-se que os programas de transferência de renda seguem uma trajetória de 

implantação e denominação e para um melhor entendimento desta trajetória no processo de 
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instituição do debate e da implantação de Programas de Transferência de Renda no Brasil, 

Silva (2004) destaca cinco momentos desse processo: 

O Primeiro Momento é o de incorporação do debate sobre o que se passou a 

denominar de Programas de Renda Mínima que foi iniciado em 1991, quando foi apresentado 

e aprovado no Senado Federal o Projeto de Lei no. 80/1991 do senador Eduardo Suplicy, 

propondo o Programa de Garantia de Renda Mínima (PGRM), para beneficiar todos os 

brasileiros residentes no país, maiores de 25 anos de idade com uma renda que 

correspondesse, atualmente, a 2,25 salários mínimos. 

O Segundo Momento, iniciado também em 1991, qualificador do debate quando 

introduziu o que pode ser considerado a inovação qualificadora que ainda marca os Programas 

de Transferência de Renda na atualidade. 

O Terceiro Momento foi iniciado em 1995 com a implantação das primeiras 

experiências de Programas de Renda Mínima denominado de Bolsa Escola, inicialmente em 

Campinas, Brasília e Ribeirão Preto, estendendo-se para várias outras cidades e Estados 

brasileiros, de modo que, em 1996, foram iniciadas as primeiras experiências de iniciativa do 

governo federal, com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e o Benefício de 

Prestação Continuada e, em, 1999 foram iniciadas as experiências estaduais. 

O Quarto Momento do desenvolvimento dos Programas de Transferência de 

Renda no Brasil iniciou-se em 2001, penúltimo ano do Governo do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, já no seu segundo mandato (1999-2002). Ampliaram-se os programas de 

iniciativa do Governo federal, com a criação do Programa Bolsa Escola e Bolsa Alimentação. 

O ano de 2003 inaugurou o Quinto Momento no desenvolvimento dos Programas 

de Transferência de Renda, quando se iniciou o Governo do Presidente Luis Inácio Lula da 

Silva. Destaque passou a ser dado à prioridade para o enfrentamento da fome e da pobreza, no 

país, situando as Políticas Sociais enquanto importantes mecanismos na construção desse 

projeto, desde que articuladas a uma Política Econômica que propicie o crescimento, a 

redistribuição de renda e a elevação dos níveis de emprego. 

Mesmo tendo feito criticas fortes ao programa do governo que sucedera taxando o 

programa de eleitoreiro e de distribuidor de esmolas, Lula que assumiu a Presidência da 

República em janeiro de 2003 incorporou os quatro programas de transferência de renda 

criados no Governo de Fernando Henrique Cardoso (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale 

Gás e Cartão Alimentação), no programa chamado de Bolsa Família com proposta de dotação 

inicial de orçamento de R$ 4,3 bilhões em 2003 e de R$5,3 bilhões para 2004. 



33 

 

A justificativa utilizada pelo Governo Federal para a unificação dos Programas de 

Transferência de Renda, conforme destaca a autora Silva, Yazbek e Giovanni (2007, p.136) 

foi: 

Ampliação de recursos, elevação do valor monetário do benefício e melhor 

atendimento, a proposta de unificação tem como propósito mais amplo manter um 

único Programa de Transferência de Renda, articulando Programas Nacionais, 

estaduais e municipais em implementação, na perspectiva de instituição de uma 

Política Nacional de Transferência de Renda. 

 

 

 

 

2.4.2 Programa Bolsa Família 

 

O Programa Bolsa Família, que não fazia parte do programa do governo que 

tomou posse em 2003, acabou substituindo o Programa “Fome Zero” que houvera sido 

apresentado e não tinha planejamento algum. O novo governo aproveita as boas idéias 

deixadas pelo governo anterior e incorporou todos os programas assistencialistas num único, 

que se transformaria mais tarde num instrumento importante como fomentador da 

popularidade do novo Presidente. 

O novo Programa, denominado “Bolsa Família”, surge com a proposta de 

substituir os demais Programas de Transferência de Renda citados, com exceção do BPC e do 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que permanecem individualizados com os seus 

públicos-alvo específicos.  

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2005), o 

Bolsa Família é um programa de transferência de renda destinado às famílias em situação de 

pobreza, com renda per capita de até R$ 120 mensais (em valores daquele ano), que deveria 

estar associado à transferência do benefício financeiro, o acesso aos direitos sociais básicos: 

saúde, alimentação, educação e assistência social. 

O Decreto n° 5.209, de 17 de setembro de 2004, estabeleceu em seu Artigo 

Quarto os objetivos básicos do Programa Bolsa Família, em relação aos seus beneficiários, 

sem prejuízo de outros que venham a ser fixados pelo Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome. 

 

I. Promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde, 

educação e assistência social. 

II. Combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional. 
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III. Estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação 

de pobreza e extrema pobreza. 

IV. Combater à pobreza. 

V. Promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações 

sociais do Poder Público. 

 

Destaca-se que o Programa Bolsa Família prevê a descentralização administrativa. 

Pela primeira vez, os Programas de Transferência de Renda, possuem uma legislação que 

estabelece as responsabilidades de cada esfera (Federal, Estadual e Municipal). 

Cabe aos municípios, segundo o Decreto N° 5.209 do seu Art. 14: 

 

I. Constituir coordenação composta por representantes das suas áreas de 

saúde, educação, assistência social e segurança alimentar, quando 

existentes, responsável pelas ações do Programa Bolsa Família, no âmbito 

municipal. 

II. Proceder à inscrição das famílias pobres do Município no Cadastramento 

Único do Governo Federal. 

III. Promover ações que viabilizem a gestão intersetorial, na esfera municipal. 

IV. Disponibilizar serviços e estruturas institucionais, da área da assistência 

social, da educação e de saúde, na esfera municipal. 

V. Garantir apoio técnico-institucional para a gestão local do programa. 

VI. Constituir órgão de controle social nos termos do art. 29. 

VII. Estabelecer parcerias com órgãos e instituições municipais, estaduais e 

federais, governamentais e não governamentais, para oferta de programas 

sociais complementares. 

VIII. Promover, em articulação com a União e os Estados, o acompanhamento 

do cumprimento das condicionalidades. 

 

O Programa prevê, conforme decreto citado, o controle social do Programa Bolsa 

Família em nível municipal. Há uma instrução normativa de 20 de maio de 2005 que 

estabelece os critérios para composição de um Conselho Municipal, respeitando a 

intersetoriedade e a paridade entre governo e sociedade, órgão de caráter permanente, com as 

funções de acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução do PBF. Salienta-se que os municípios 
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tiveram de assinar um termo de adesão ao MDS, comprometendo-se com a implantação do 

controle social. 

No Brasil, há ainda uma forte incredulidade em relação à adoção de Programas de 

Transferência de Renda no combate à pobreza. Segundo Zirmermman (2007), a mídia em 

geral e os políticos conservadores defendem a concepção liberal clássica, qual seja, as 

interferências do Estado nas livres relações do mercado seriam causadores dos problemas 

sociais. 

Dessa forma, a proteção pertencente ao Estado incentiva ou favorece a 

acomodação e uma suposta falta de vontade de trabalhar, pois, ao atingirem um determinado 

nível de renda, garantido pela transferência, as pessoas beneficiadas passariam a ter incentivos 

para trabalhar menos ou deixar de trabalhar. Este tipo de política criaria uma indesejável 

dependência em relação ao Estado contribuindo para um sistema parasitário. 

Defensores da mesma linha de pensamento julgam que as transferências de renda 

não são a solução para a pobreza, pelo fato de não garantirem a emancipação dos 

beneficiários, ao contrário, este tipo de programa social só acarretaria a dependência e a 

permanência por tempo indeterminado dos beneficiários. Tal crítica declara que a 

transferência de renda possui portas de entrada, mas, não aponta as portas de saída. 

Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS, 

2008), responsável pelo Programa Bolsa Família, esse programa foi criado para atender duas 

finalidades básicas: enfrentar o maior desafio da sociedade brasileira, que é o de combater a 

miséria e a exclusão social, e também promover a emancipação das famílias mais pobres. 

Desde sua criação, em 2003, o Programa Bolsa Família (PBF) tem suscitado uma 

série de estudos por acadêmicos e técnicos do governo (BRASIL, 2008) preocupados em 

avaliar essa política pública que, em nove anos de existência transformou-se na principal 

política social de combate à pobreza e desigualdade do Brasil, fato este deve estar 

contribuindo para que o Brasil continue um país desigual, pois a principal politica desenhada 

para mitigar desigualdade é uma política assistencialista. Destacam-se como objetos de 

estudo: o cumprimento de seus objetivos e condicionalidades; apurações de irregularidades; a 

relação entre escolaridade e benefícios; a existência de possíveis estímulos e/ou perversidades 

gerados pela transferência de renda a famílias beneficiárias e, principalmente, sua eficácia na 

redução da pobreza. 

Acompanhando as tendências das recentes políticas sociais, segundo Brasil 

(2006), o Programa Bolsa Família prioriza a família como unidade de intervenção, com o seu 

acesso voltado àquelas que se encontram em situação de pobreza ou de extrema pobreza, 
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caracterizadas pela renda familiar mensal per capita de até R$ 140,00 (cento e quarenta reais) 

e R$ 70,00 (setenta reais), respectivamente. O Programa Bolsa Família tem cinco tipos de 

benefícios: o Básico, o Variável, o Variável Vinculado ao Adolescente, o Benefício Variável 

de Caráter Extraordinário e o Benefício para Superação da Extrema Pobreza na Primeira 

Infância. 

O Benefício Básico, de R$ 70,00 (setenta reais), é pago às famílias consideradas 

extremamente pobres, aquelas com renda mensal de até R$ 70,00 (setenta reais) por pessoa 

(pago às famílias mesmo que elas não tenham crianças, adolescentes, jovens, gestantes ou 

nutrizes). 

O Benefício Variável, de R$ 32,00 (trinta e dois reais), destinado a unidades 

familiares que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza (com renda mensal 

de até R$ 140,00 per capita) e que tenham em sua composição: crianças de zero a 15 anos, 

gestantes e/ou nutrizes. Cada família pode receber até cinco benefícios variáveis, ou seja, até 

R$ 160,00 (cento e sessenta reais). 

O Benefício Variável Vinculado ao Adolescente, de R$ 38,00 (trinta e oito 

reais), é pago a todas as famílias do PBF que tenham adolescentes de 16 e 17 anos 

freqüentando a escola. Cada família pode receber até dois benefícios variáveis vinculados ao 

adolescente, ou seja, até R$ 76,00 (setenta e seis reais).  

O Benefício Variável de caráter Extraordinário (BVCE) é pago ás famílias nos 

casos em que a migração dos Programas Auxílio-Gás, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação para 

o Programa Bolsa Família causa perdas financeiras. O valor de Benefício varia de caso a caso. 

O Benefício para Superação da Extrema Pobreza na Primeira Infância (BSP) 

pago às famílias com crianças de zero a seis anos, que mesmo recebendo os benefícios 

financeiros do PBF continuam em situação de pobreza extrema (renda per capita mensal de 

até R$ 70,00). O valor do benefício correspondente ao necessário para que a família supere os 

R$ 70,00 mensais por pessoa.  

Para terem direito aos valores repassados pelo PBF as famílias precisam assumir 

compromissos com a educação, saúde e assistência social, quais sejam: 

 Educação: freqüência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes entre 6 e 

15 anos e mínima de 75% para adolescentes entre 16 e 17 anos. 

 Saúde: acompanhamento do calendário vacinal e do crescimento e desenvolvimento 

para crianças menores de 7 anos; e pré-natal das gestantes e acompanhamento das 

nutrizes na faixa etária de 14 a 44 anos. 
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 Assistência Social: frequência mínima de 85% da carga horária relativa aos serviços 

socioeducativos para crianças e adolescentes de até 15 anos em risco ou retiradas do 

trabalho infantil. 

 

Pode ser verificado nas tabelas 1 e 2 como é calculado o valor do benefício do 

Programa Bolsa Família. 

 

Tabela 1- Famílias com renda per capita familiar mensal de até R$ 70,00 por pessoa 

Número de gestantes, 

nutrizes, crianças e 

adolescentes de até  

15 anos 

Número de 

jovens 

de 16 e 17 

anos 

Tipo de benefício 
Valor do 

benefício 

0 0 Básico R$ 70,00 

1 0 Básico+ 1variável R$ 102,00 

2 0 Básico + 2 variáveis R$ 134,00 

3 0 Básico + 3 variáveis R$ 166,00 

4 0 Básico + 4 variáveis R$ 198,00 

5 0 Básico + 5 variáveis R$ 230,00 

0 1 Básico + 1 BVJ R$ 108,00 

1 1 Básico + 1 variável + 1 BVJ R$ 140,00 

2 1 Básico + 2 variáveis + 1 BVJ R$ 172,00 

3 1 Básico + 3 variáveis + 1 BVJ R$ 204,00 

4 1 Básico + 4 variáveis + 1 BVJ R$ 236,00 

5 1 Básico + 5 variáveis + 1 BVJ R$ 268,00 

0 2 Básico + 2 BVJ R$ 146,00 

1 2 Básico + 1 variável + 2 BVJ R$ 178,00 

2 2 Básico + 2 variáveis + 2 BVJ R$ 210,00 

3 2 Básico + 3 variáveis + 2 BVJ R$ 242,00 

4 2 Básico + 4 variáveis + 2 BVJ R$ 274,00 

5 2 Básico + 5 variáveis + 2 BVJ R$ 306,00* 

            Fonte: www.mds.gov.br/bolsafamilia          

     Nota: * Este valor máximo não se aplica às famílias beneficiárias do BSP. 

 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia
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Tabela 2 - Famílias com renda per capita familiar mensal de R$ 70 a R$ 140 

Número de gestantes, 

nutrizes, crianças e 

adolescentes de até 

15  anos 

Número de 

jovens 

de 16 e 17 

anos 

Tipo de benefício 
Valor do 

benefício 

0 
0 Não recebe benefício básico - 

1 0 1 variável R$ 32,00 

2 0 2 variáveis R$ 64,00 

3 0 3 variáveis R$ 96,00 

4 0 4 variáveis R$ 128,00 

5 0 5 variáveis R$ 160,00 

0 1 1 BVJ R$ 38,00 

1 1 1 variável + 1 BVJ R$ 70,00 

2 1 2 variáveis + 1 BVJ R$ 102,00 

3 1 3 variáveis + 1 BVJ R$ 134,00 

4 1 4 variáveis + 1 BVJ R$ 166,00 

5 1 5 variáveis + 1 BVJ R$ 198,00 

0 2 2 BVJ R$ 76,00 

1 2 1 variável + 2 BVJ R$ 108,00 

2 2 2 variáveis + 2 BVJ R$ 140,00 

3 2 3 variáveis + 2 BVJ R$ 172,00 

4 2 4 variáveis + 2 BVJ R$ 204,00 

5 2 5 variáveis + 2 BVJ R$ 236,00 

           Fonte: www.mds.gov.br/bolsafamilia 

 

Um esforço inicial de problematização permite admitir que alcançar a unificação 

dos Programas de Transferência de Renda, incluindo as experiências de estados e municípios 

e os programas federais, demanda um trabalho complexo, requerendo extensivas negociações 

políticas por envolver um conjunto amplo de instituições (diferentes ministérios, prefeituras, 

governos estaduais) e de sujeitos que ostentam interesses e racionalidades próprias e 

diversificadas. 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia
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O Programa Bolsa Família é realizado com a participação do Governo Federal, 

Estados e Municípios. Em relação à gestão do Programa, o Art. 8º da Lei nº. 10.836, de 9 de 

janeiro de 2004 estabelece o seguinte: 

 

 A execução e a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e governamentais e 

dar-se-ão de forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre os 

entes federados, observada a intersetorialidade, a participação comunitária e o 

controle social.  

 
 

Assim, observa-se que a gestão do Programa Bolsa Família envolve os três níveis 

de governo, sendo a União, os Estado e os Municípios parceiros na execução do programa. 

Em âmbito local, o controle e a participação social do Programa Bolsa Família 

serão realizados por um conselho ou por um comitê instalado pelo Poder Público municipal. 

Os entes federados devem oferecer serviços educacionais e de saúde; os municípios são 

responsáveis ainda pela inscrição das famílias pobres no Cadastro Único. O Ministério do 

Desenvolvimento Social esclarece que a aliança com estados e municípios permite aumentar o 

valor dos benefícios, ampliar a cobertura da população assistida bem como pretende facilitar o 

acesso das famílias integrantes do programa aos microcréditos, qualificação profissional e 

alfabetização. 

 

 

2.4 Exclusão Social 

 

A literatura das Ciências Sociais tem alertado para a significativa complexidade 

que envolve o termo exclusão social. Autores como Bursztyn (2000) e Dupas (2000), dentre 

outros, apontam a existência de uma grande dificuldade para se chegar a uma definição geral, 

principalmente pela compreensão do seu significado nas diferentes regiões onde o fenômeno 

ocorre. Assim sendo, para que se obtenha uma melhor compreensão do que é exclusão social, 

é importante compor uma breve retrospectiva, destacando as principais categorias que 

compõem o fenômeno. 

De acordo com Dupas (2000) no período recente, é possível destacar que, 

anteriormente à reestruturação produtiva dos anos oitenta, é notória e significativa a existência 

de indivíduos privados de condições materiais, tais como, emprego, moradia, saúde, educação 

e alimentação, dentre outras. Em realidade, trata-se de uma situação que há muito faz parte da 

sociedade em geral e que, nos últimos tempos, atingia apenas as camadas populares, 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.836.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.836.htm
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especialmente nos países em desenvolvimento. Mais pontualmente, a discussão do tema da 

exclusão social começa a fazer parte das agendas de fóruns governamentais e acadêmicos e, 

portanto, a mobilizar o contexto mundial a partir dos anos de 1980, quando um conjunto de 

mudanças econômicas e sociais se materializou. Dentre os principais fatos que compõem 

essas mudanças, tem destaque a reestruturação produtiva e a reforma dos sistemas de proteção 

social. Como uma das resultantes dessas ações tem-se o desemprego estrutural em trajetória 

crescente e, com isso, o fortalecimento do aumento das desigualdades sociais que se 

apresentam como o surgimento da chamada “nova pobreza”. 

Essa categoria de análise deve ser compreendida a partir das características dos 

sujeitos sociais nela inseridos, em geral são sujeitos sociais que, no passado recente, tinham 

pleno acesso aos bens e serviços necessários à manutenção e à reprodução de um bom padrão 

de vida. Como conseqüência da perda do emprego e da diminuição crescente da proteção 

social, esses trabalhadores ficaram sem condições para usufruir o pleno acesso aos 

costumeiros bens e serviços e, nesse sentido, passaram a ser excluídos das relações 

econômicas e dos direitos sociais. Nessa mesma direção é preciso destacar que, pelo fato de 

essa essência apresentar várias dimensões, em termos individuais, ou mesmo coletivos, é 

possível estar excluído em algumas categorias e não em outras, ou seja, um indivíduo pode 

estar excluído do mercado de trabalho formal, mas não da possibilidade de garantir a 

sobrevivência, pelo fato de existirem transferências relacionadas a um sistema de previdência, 

ou pela alternativa do mercado de trabalho informal (DUPAS, 2000). 

Bursztyn (2000, p. 27), ao estudar o processo de exclusão social, afirma que “a 

existência de desigualdades sociais é quase tão antiga quanto à história da civilização 

humana”, remontando ao fim do feudalismo, à instituição de políticas públicas direcionadas à 

pobreza extrema. 

No Brasil, segundo Bursztyn (2000, p.36), a existência de pobres é característica 

desde a colonização, no entanto “o que se apresenta como fato novo é a constatação de que 

estes últimos (os pobres) caem dos patamares da pobreza para os da miséria”. 

Para Campos et al. (2004, p. 33): 

 

A exclusão social manifesta-se crescentemente como um fenômeno transdisciplinar 

que diz respeito tanto ao não acesso a bens e serviços básicos, como à existência de 

segmentos sociais sobrantes de estratégias restritas de desenvolvimento 

socioeconômico, passando pela exclusão dos direitos humanos, de seguridade e 

segurança pública, da terra, do trabalho e da renda suficiente. 
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Considerando a sua heterogeneidade característica, no Brasil, a exclusão social 

manifesta-se de duas formas: a velha e a nova exclusão social. Em regiões geograficamente 

menos desenvolvidas, observam-se a permanência da pobreza absoluta, a baixa escolaridade e 

a desigualdade de rendimentos, inseridas em grupos familiares numerosos, correspondendo à 

forma de exclusão social mais antiga. Nos grandes centros, o desemprego generalizado e de 

longa duração, a ausência de perspectiva para uma parcela da população com maior 

escolaridade, o isolamento juvenil e a explosão da violência marcam o cotidiano de famílias 

pobres e monoparentais, vítimas das novas manifestações da exclusão (BURSZTYN, 2000; 

CAMPOS et al., 2004). 

Para Bursztyn (2000), a exclusão relaciona-se diretamente à possibilidade de 

trabalho e a relações sociais. No que se refere ao trabalho, à revolução científico-tecnológica 

trouxe em seu bojo mudanças profundas na divisão do trabalho, representadas, sobretudo pela 

maior utilização das máquinas no processo produtivo, com diminuição do número de 

trabalhadores. 

A exclusão social está presente no Brasil desde a época da colônia, em função da 

adoção de uma estrutura escravagista, que se reproduziu e permanece até hoje, embora com 

um grau menor e de maneira menos ostensiva. 

Dupas (2000), ao analisar a exclusão, apresenta a seguinte metáfora: a sociedade 

está dividida em três grupos “os que têm cartão de crédito, os que não têm, mas gostariam de 

ter, e os que nunca ouviram falar em cartão de crédito”. No primeiro grupo, estão os 

permanentemente incluídos, os que podem consumir. Na segunda categoria, estão os que não 

têm o cartão de ingresso, mas desejam tê-lo, estão excluídos, apesar de partilharem os valores 

da sociedade consumista, não conseguem o visto de entrada, mas sonham e aguardam fora da 

“pista”, em “arquibancadas” cada vez mais concorridas, uma oportunidade. Por último, estão 

os totalmente excluídos que assistem ao percurso pela televisão, são os de exclusão efetiva. 

Conforme o Mapa da exclusão social do Brasil (LEMOS, 2008), o perfil da 

exclusão social pode ser observado por meio de cinco indicadores que compõem o índice de 

exclusão social: privação de educação, privação de renda, privação de acesso à água tratada, 

privação de acesso a saneamento e privação de acesso à coleta sistemática de lixo. 

Segundo Lemos (2008) a pobreza, entendida como exclusão social, e não apenas 

como privação de renda, tem se tornado tão estrutural e tão imbricada no tecido social de 

todas as economias, sobretudo nas subdesenvolvidas, que muitos acreditam ser impossível 

prevenir-se contra ela, ou mesmo dirimi-la. 



42 

 

O mesmo autor continua ressaltando que a natureza social da pobreza implica que 

aqueles que vivem em estado de pobreza, ou de exclusão social, não são os únicos a serem 

atingidos por este fenômeno socialmente induzido. Toda a sociedade também se ver afetada, e 

para tanto existem muitas razões perfeitamente definidas, quais sejam: em primeiro lugar, 

grande parte da comunidade (os pobres ou excluídos) se ver privada de utilizar as suas 

energias criativas e os seus potenciais. Em segundo lugar, a pobreza que reflete uma 

apropriação desigual da riqueza, sempre provoca instabilidade social, acarretando a incidência 

de doenças, crescimento exacerbado da população, elevação das taxas de migração, e 

degradação do meio ambiente. Por consequência, estes fatores tendem a acentuar a privação 

daqueles que estão no estrato pobre da sociedade. 

Para Lemos (2008, p.72): 

 

Obviamente que os mais afetados serão aqueles pilhados na vala comum da pobreza. 

Contudo, mais cedo ou mais tarde, todos serão indiscriminadamente afetados pelo 

estado de pobreza que se dissemina como um cancro social. Portanto, não se pode 

cometer a ingenuidade de imaginar que, não fazendo parte do grupo de risco, 

estaremos imunes e blindados aos impactos causados pela exclusão social. 

 

Fleury (2005) constata que o enfrentamento da exclusão social só se dará em um 

novo formato de democracia, capaz de reconhecer os excluídos como cidadãos, gerar espaços 

públicos de participação, controle social e acordos, além da implantação de políticas públicas 

de efetiva redistribuição de renda. 

 

Para Fleury (2005, p. 454), a exclusão social, 

 

Refere-se a não incorporação de uma parte significativa da população à comunidade 

social e política, negando sistematicamente seus direitos de cidadania – envolvendo 

igualdade de tratamento ante a lei e as instituições públicas – e impedindo seu 

acesso à riqueza produzida no país. [...] De uma forma mais profunda, a exclusão 

implica a construção de uma normatividade que separa os indivíduos, impedindo sua 

participação na esfera pública. Trata-se de um processo relacional e cultural que 

regula a diferença como condição de não inclusão, apresentando também uma 

manifestação territorial, seja como gueto ou favela. 
 

 

Assim, a atual conjuntura de vida social, e a essência subjetiva que assimila as 

mudanças resultantes da velocidade das transformações sócio-econômicas e culturais, 

caracterizam diferentes lugares de estar no mundo e trazem uma idéia de ressignificação dos 

diferentes sujeitos, de transformação do lugar que permitem dizer sobre si mesmo. 
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3. FONTES DOS DADOS E METODOLOGIA 

 

O trabalho será realizado baseado em pesquisa de caráter explicativa com a 

utilização de métodos quantitativos e qualitativos, será feita pesquisa através de livros, 

trabalhos, artigos científicos, sites de pesquisa que versam sobre o tema. 

As principais fontes de pesquisa são o Censo Demográfico de 2000 e as Pesquisas 

Nacionais por Amostras de Domicílios (PNAD) para os anos de 2001 a 2008. Será utilizado o 

índice de Exclusão Social (IES) criado por Lemos (2005), para aferir os padrões de exclusão 

social, entendidos no estudo como sinônimos de pobreza.  

Segundo Lemos (2008, p.104): 

 

O IES foi construído a partir da identificação das dificuldades que o IDH tem para 

aferir padrões de bem-estar (ou de mal-estar) nas economias mais atrasadas, 

justamente por causa da falta de fidedignidade do cômputo da variável esperança de 

vida ao nascer. 

 
 

Esta forma de aferir parece de maior utilidade para ajudar na formulação de 

políticas públicas, pois cada município estará identificado pelo percentual e pelo total de 

excluídos, além de serem identificados, em termos percentuais e absolutos, os níveis de 

privações em cada indicador, que são as variáveis que compõem o IES. 

Lemos (2008, p.105-106) propõe a seguinte equação de definição para o IES: 

 

IESi = Pi1 Yi1 + Pi2 Yi2 +Pi3 Yi3 + Pi4 Yi4 + Pi5 Yi5; i = 1, 2, ...., n;  

 

Na definição acima, Pij se constitui nos respectivos pesos associados a cada um 

dos indicadores Yij que entram na construção do IES, e que estão assim definidos: 

 

Yi1 = PRIVAGUA é a percentagem da população do i-ésimo município brasileiro que 

sobrevive em domicílios particulares que não têm acesso a água tratada; 

 

Yi2 = PRIVSANE é a percentagem da população do i-ésimo município brasileiro que 

sobrevive em domicílios que não têm saneamento adequado, entendido como não tendo ao 

menos uma fossa séptica para esconder os dejetos humanos; 
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Yi3 = PRIVLIXO é o percentual da população do i-ésimo município brasileiro que sobrevive 

em domicílios particulares que não têm acesso ao serviço de coleta sistemática de lixo 

doméstico, direta ou indiretamente; 

 

Yi4 = PRIVEDUC constitui-se no percentual da população maior de 10 anos que não é 

alfabetizada, segundo definição do IBGE; 

 

Yi5 = PRIVREND é o percentual da população do i-ésimo município brasileiro que sobrevive 

em domicílios particulares cuja renda diária por pessoa é menor ou igual a um (1) dólar 

americano. 

 

Dessa forma, cada um dos cinco indicadores de exclusão social possui uma 

ponderação diferente, diferentemente do IDH que utiliza ponderações iguais para seus três 

indicadores. As variáveis PRIVAGUA, PRIVSANE, PRIVLIXO, PRIVEDUC e PRIVREND 

possuem os seguintes pesos no índice: 0,1460; 0,1471; 0,1310; 0,3119; 0,2640 

respectivamente. Pode-se observar que o indicador de educação possui o maior peso entre os 

outros, sendo seguido pelo de renda, o que demonstra a importância desses indicadores, 

principalmente o PRIVEDUC, na explicação dos níveis de exclusão social das regiões 

brasileiras, principalmente a Nordeste. 

Será utilizado também o índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o Relatório 

de Desenvolvimento Humano da ONU de 1997, além de pesquisa em sites como: Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Organização das Nações Unidas (ONU), 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

A importância do Programa Bolsa Família (PBF) é evidenciada através dos dados 

mostrados na Tabela 3. Apesar das inúmeras críticas ao programa, tomando como base os 

dados para o ano de 2008, o percentual das famílias atendidas sobre o total das famílias 

residentes nos estados nordestinos é bastante elevado, embora este percentual já tenha sido 

mais elevado em anos anteriores, variando entre 29,03% a 41,45%.  

Em termos proporcionais, o estado de Sergipe correspondia ao estado com o 

menor número de famílias atendidas pelo PBF (29,03%), em relação ao total de famílias 

existentes.  

Ao contrário do Maranhão, onde 41,45% do total das famílias recebiam o 

benefício. Esses dados mostram a carência dos Estados atendidos pelo programa na promoção 

da distribuição da renda e da atividade econômica, nas áreas mais pobres do Nordeste. 

Tabela 3 - Total de famílias dos Estados do Nordeste atendidas pelo Programa     

Bolsa Família proporcional às famílias residentes (2008). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), SAGI – Matriz de 

Informação Social, Ano de 2008. (Elaboração Própria) 

 

UF 
Famílias 

Residentes 

Famílias 

Atendidas 
(%) 

AL 914.000 347.585 38,02 

BA 4.386.000 1.372.763 31,3 

CE 2.461.000 870.153 35,36 

MA 1.760.000 729.610 41,45 

PB 1.134.000 410.707 36,22 

PE 2.591.000 881.591 34,02 

PI 911.000 360.622 39,58 

RN 937.000 292.522 31,22 

SE 601.000 179.875 29,03 
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Os resultados observados na Tabela 3 podem ser analisados no Gráfico 1. Com 

estes dados pode-se observar que os estados que, proporcionalmente, possuem mais famílias 

atendidas pelo Programa são o Maranhão e o Piauí, com 41,45% e 39,58% respectivamente. 

 

 

Gráfico 1. Famílias do Nordeste atendidas pelo Programa Bolsa Família proporcional às famílias residentes 

(2008). 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), SAGI – Matriz de Informação 

Social, Ano de 2008. (Elaboração Própria). 

 

 

Vale lembrar que, as famílias oriundas dos programas de transferência direta de 

renda (Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Auxílio-Gás e Cartão-Alimentação) têm prioridades 

sobre as famílias novas para ingressarem no PBF, de modo a cumprir com o objetivo de 

integração. Além disso, desde 2007, o governo federal incluiu também as famílias indígenas e 

quilombolas dando-lhes acesso prioritário. 

Analisando a média da distribuição espacial por região geográfica das famílias 

beneficiadas pelo Programa entre os anos de 2004 – 2008, observa-se que o Nordeste 

concentra metade das famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, já a região Centro-

Oeste concentra apenas 5% como mostra o Gráfico 2.  

No ano de 2004, a região Nordeste totalizava 3,3 milhões de famílias, o 

equivalente a 50,5% do total das famílias beneficiadas pelo PBF. Em 2008, o número de 

famílias atendidas pelo Programa já era de 5,4 milhões, representando 51,6% do total de 

famílias atendidas, um aumento de 64% em relação a 2004; os recursos desatinados em 2008 

a essa região representaram 53,3% do total investido.  
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Gráfico 2. Brasil: distribuição espacial por região geográfica das famílias beneficiadas 

pelo PBF – a média entre os anos de 2004-2008. 

Fonte: MDS, SAGI – Matriz de Informação Social, 2008. (Elaboração própria). 

 

 

Para se ter uma idéia da dimensão dos recursos do Governo Federal repassados 

para os Estados do Nordeste através do Programa Bolsa Família, observe-se as evidências 

mostradas no Gráfico 3: 

 

 

Gráfico 3. Evolução dos Recursos Repassados pelo Programa Bolsa Família no Nordeste 2004 – 2008. 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), SAGI – Matriz de Informação 

Social, Ano de 2008. (Elaboração Própria). 
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Para uma melhor compreensão da magnitude das famílias atendidas pelo 

Programa, observa-se na tabela 4 a evolução dos percentuais das famílias atendidas em 

relação às residentes de 2004 a 2008. 

 

Tabela 4 – Evolução da porcentagem de famílias atendidas pelo Programa                                

Bolsa Família em relação às residentes (2004 – 2008). 

 

 

Fonte: MDS, SAGI – Matriz de Informação Social, 2008. 

(Elaboração própria). 

 

Notam-se grandes evoluções de 2004 a 2006, no estado do Maranhão, por 

exemplo, as famílias atendidas tiveram um aumento relativo de 23,70% para 42,51%. Já em 

2008 percebe-se um decréscimo deste percentual em todos os estados do Nordeste. Essa 

redução percentual pode ser em decorrência de uma fiscalização mais rigorosa para com as 

famílias que pleitearam o cadastro no Cadúnico, fazendo com que haja o desligamento de 

famílias que não atendem mais aos critérios para o recebimento do Programa Bolsa Família. 

A tabela 5 demonstra a evolução do IES, que é um índice de mal-estar social, nos 

estados da região Nordeste, especificamente de 2001 a 2008, sendo que o Programa Bolsa 

Família foi implantado em 2003. 

FAMÍLIAS ATENDIDAS (%) 

UF 2004 2005 2006 2007 2008 

AL 25,56 30,59 39,80 39,03 38,02 

BA 20,83 26,07 33,11 32,91 31,3 

CE 25,12 31,29 36,46 36,28 35,36 

MA 23,70 32,22 42,51 42,22 41,45 

PB 26,33 32,15 36,84 37,81 36,22 

PE 21,13 25,37 33,26 35,20 34,02 

PI 25,92 33,17 42,14 41,28 39,58 

RN 21,80 26,66 32,54 32,57 31,22 

SE 19,64 25,36 30,60 30,66 29,03 
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Tabela 5 – Evolução do IES de 2001 a 2008 (% de excluídos) 

Fonte: Lemos (2009), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNADs 2007 e 2008. 

(Elaboração própria). 

 

 Observa-se que Alagoas sempre está liderando os estados nordestinos com o 

maior número de socialmente excluídos, ficando sempre muito além do índice do Nordeste, 

demonstrando o número preocupante de excluídos daquele estado, embora nos últimos anos 

observados haja tido uma desaceleração do índice. Já o estado de Sergipe encontra-se sempre, 

no período observado, em melhores condições, ou seja, com o menor índice.  

Pode-se observar também que na região Nordeste o IES é bem mais elevado do 

que o índice do Brasil, sendo em alguns estados como em Alagoas, Piauí e Maranhão chega a 

ser mais que o dobro em alguns anos, por exemplo. 

Ao serem comparados os anos de 2001 a 2003 observa-se uma redução 

significativa no IES em todos os estados. O índice do Nordeste reduziu de 39,37% de 

excluídos em 2001 para 35,78% em 2003. O estado que houve a maior redução do índice de 

2002 para 2003 foi o Piauí (-5,30%), seguido do Rio Grande do Norte (-5%), já o que teve a 

IES 

UF 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

AL 45,84 48,33 43,99 46,38 43,24 43,08 39,63 39,89 

BA 39,29 38,93 34,78 35,53 35,51 34,15 33,19 31,78 

CE 40,33 39,10 35,12 37,05 36,98 35,73 33,69 32,48 

MA 45,89 44,22 41,85 41,46 40,29 39,77 37,86 33,89 

PB 39,30 37,54 35,34 34,07 33,51 34,16 32,94 32,63 

PE 36,00 37,95 33,50 35,48 34,78 34,69 32,80 32,04 

PI 44,67 47,41 42,11 40,87 40,84 38,55 38,41 36,50 

RN 30,81 33,98 28,98 30,29 29,17 30,21 27,67 29,02 

SE 29,23 31,22 26,92 25,72 27,45 27,69 25,74 24,63 

NE 39,37 39,96 35,78 36,52 36,07 35,37 33,90 32,54 

BR 22,06 22,91 20,36 21,51 21,68 21,21 20,81 19,95 
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menor redução foi o estado da Paraíba (-2,20%). Os resultados mostrados na Tabela 5, quando 

comparados com aqueles apresentados na Tabela 4, mostram que no período de 2006 a 2008, 

os estados de Alagoas, Maranhão e Piauí, estão entre os que possuem o percentual mais 

elevado de famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família, no entanto são os que possuem os 

maiores Índices de Exclusão Social no mesmo período, além disso, no período 2007-2008, na 

Tabela 4 todos os estados tiveram redução de famílias atendidas, já na Tabela 5 houveram 

estados que aumentaram o IES e outros que diminuíram, indicando que apenas um único 

Programa Social não é o suficiente para melhorar a situação dos excluídos socialmente.     

Tabela 6 – Evolução do indicador PRIVEDUC no período 2001 – 2008  

                  (% de analfabetos) 

Fonte: Lemos (2009), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNADs 2007 e 2008. 

(Elaboração própria). 

 

Como foi discutido neste trabalho, uma das condicionalidades do PBF é a 

educação, na qual se exige uma frequência escolar para as crianças e adolescentes para que as 

PRIVEDUC 

UF 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

MA 22,77 23,08 23,15 21,82 21,18 19,63 17,91 17,56 

PI 27,04 25,88 24,81 23,53 23,11 22,68 20,24 19,73 

CE 22,29 20,36 20,24 19,22 18,61 17,26 16,07 16,94 

RN 17,86 17,82 16,43 17,03 15,48 15,64 14,79 16,72 

PB 25,68 22,58 22,12 21,71 20,92 19,71 19,11 19,87 

PE 19,63 18,57 18,20 17,13 16,64 15,60 15,75 15,08 

AL 30,05 27,49 26,39 25,46 23,84 22,95 19,74 22,24 

SE 18,79 19,38 16,94 17,17 17,96 16,24 15,24 13,38 

BA 23,25 21,47 20,07 20,25 18,32 17,59 17,90 16,77 

NE 22,75 21,40 20,60 20,04 19,02 18,04 17,29 17,19 

BR 12,64 11,85 11,50 11,33 10,83 10,15 10,14 10,19 
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famílias continuem recebendo o benefício. Sendo assim, quando o Programa Bolsa Família 

foi implantado em 2003 poderia ter influenciado o IES, ou seja, essa condicionalidade do 

programa poderia afetar o indicador PRIVEDUC, ou pelo menos era para melhorá-lo. 

O Nordeste se destaca com o elevado percentual da população maior de 10 anos 

se declarando analfabeta ou tendo frequentado menos de um ano de escola. Em alguns estados 

do Nordeste, em determinados anos os índices chegam a ser mais que o dobro do apresentado 

pelo país. 

A tabela a seguir mostra a evolução do indicador PRIVREND, comprovando que 

em vários períodos este indicador cresceu nos estados analisados. 

Tabela 7 – Evolução do indicador PRIVREND no período 2001 – 2008 

                  (% de excluídos de renda) 

Fonte: Lemos (2009), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNADs 2007 e 2008. 

(Elaboração própria). 

 

Observa-se que os estados do Nordeste, apresentaram elevados percentuais da sua 

população privada de renda monetária. A região começou a série com 52,60% de excluídos de 

PRIVREND 

UF 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

MA 54,68 54,39 58,24 56,84 58,00 59,68 57,86 52,76 

PI 53,43 56,69 55,75 56,37 58,97 58,66 56,98 53,60 

CE 53,20 51,02 53,10 54,81 56,92 56,12 56,34 53,68 

RN 49,17 48,40 51,18 51,48 52,67 51,68 48,88 46,81 

PB 56,81 50,13 55,26 53,61 52,38 56,03 55,91 54,58 

PE 48,60 51,44 51,32 54,30 54,58 56,77 56,28 53,75 

AL 57,33 62,07 60,82 61,33 63,08 63,16 60,42 62,84 

SE 48,81 47,68 42,64 45,82 51,38 55,54 49,97 49,77 

BA 52,94 52,98 53,43 52,84 55,15 55,41 56,13 53,26 

NE 52,60 52,66 53,99 54,20 55,92 56,66 56,61 53,52 

BR 31,91 32,50 32,11 33,29 35,59 36,04 36,46 33,67 
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renda, e em 2007 estava com 56,61%, apresentado uma redução para 53,52% em 2008. Os 

estados que chegaram em 2008 em piores situações, no que concerne aos percentuais da sua 

população privada de renda foram: Alagoas (62,84%); Paraíba (54,58%); Pernambuco 

(53,75%); Ceará (53,68%); Piauí (53,60%); Bahia (53,26%) e Maranhão com 52,76% de 

excluídos de renda monetária em 2008. Sergipe com 49,77% de excluídos e Rio Grande do 

Norte com 46,81% estiveram nas posições menos ruins neste indicador em 2008. 

Coincidentemente os Estados do Nordeste são os que possuem os maiores percentuais de 

famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família. Portanto, parece que a população beneficiada 

com os programas de transferência do Governo Federal não está conseguindo encontrar 

atividades econômicas capazes elevar a renda monetária. 

Se for feita a comparação os índices do Brasil com os dos estados do Nordeste 

percebe-se o quão é excluída essa região. Dessa forma, verifica-se que a região Nordeste 

concentra um imenso bolsão de pobreza, constituindo-se de fato num espaço com enormes 

carências. 

O acesso, a qualidade e a disponibilidade da população à água e ao saneamento 

básico deve ser uma das preocupações no combate à pobreza, visando melhorar a qualidade 

de vida das pessoas. Apesar da tendência de aumento da população brasileira com acesso à 

água tratada, esses avanços não têm sido suficientes para romper o ciclo de pobreza, e 

desigualdade. Na tabela 8 estão apresentados os níveis de privações de água encanada nos 

domicílios para a região Nordeste do Brasil. 

Os dados apresentados na Tabela 8 mostram que o Brasil chegou ao final de 2006 

com 16,08% da sua população sobrevivendo em domicílios que estavam privados do serviço 

de água encanada apresentando uma melhoria de apenas 2,85% em relação o ano de 2001 que 

apresentava o percentual de 18,93%.  

Na Região Nordeste entre os anos de 2001 e 2008 houve a inclusão de 16,01% da 

população ao acesso a água encanada. Observou-se que o Maranhão promoveu uma grande 

redução da sua população privada do serviço de água encanada, em 2001 o percentual de 

55,30% passou para 30,14% em 2008 promovendo a inclusão de 25,16% da sua população a 

esse serviço. No entanto, o Estado ainda chegou em 2008 com o segundo maior percentual da 

população privada de água encanada entre todos os estados do Nordeste, com 30,14%, 

estando atrás apenas do Piauí com 30,84% da população ainda excluída deste serviço 

essencial em 2008. 
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Tabela 8 – Evolução do indicador PRIVAGUA no período 2001 – 2008 

                  (% excluídos de acesso à água) 

Fonte: Lemos (2009), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNADs 2007 e 2008. 

(Elaboração própria). 

 

 

Os indicadores de PRIVSANE que mostra às populações que vivem em 

domicílios privados de locais adequados para esconder os dejetos humanos estão mostrados 

na Tabela 9. Quando se analisa as privações de saneamento percebe-se em 2008 índices muito 

ruins de pessoas sobrevivendo em domicílios sem acesso a local adequado para esconder seus 

dejetos, com destaque para Alagoas com 63,17% da sua população excluída de saneamento, 

apenas Sergipe com 25,30% apresentou índices menores que os mostrados no País. Percebe-

se também que apenas o Estado do Rio Grande do Norte apresentou aumento no percentual da 

população sem acesso a saneamento, passando de 41,84% em 2001 para 51,85% em 2008. 

 

 

PRIVAGUA 

UF 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

MA 55,30 50,77 42,63 40,99 38,70 39,85 35,74 30,14 

PI 50,57 50,83 37,33 33,89 32,85 29,46 34,84 30,84 

CE 38,30 36,14 27,08 25,90 26,04 24,78 21,22 19,28 

RN 24,98 24,04 14,66 15,00 12,19 11,30 11,98 12,15 

PB 31,88 29,47 21,96 21,69 21,76 19,29 21,35 22,34 

PE 32,27 30,85 26,22 25,22 24,85 23,52 24,01 23,00 

AL 43,45 45,43 40,11 37,64 35,87 37,36 29,32 26,22 

SE 18,66 17,07 14,02 12,61 11,97 10,90 10,54 11,55 

BA 38,01 35,04 25,74 25,44 24,90 23,13 23,69 20,41 

NE 37,98 36,00 27,94 26,96 26,13 24,93 24,27 21,97 

BR 18,93 20,89 17,49 17,85 17,68 16,79 16,68 16,08 
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Tabela 9 – Evolução do indicador PRIVSANE no período 2001 – 2008 

                  (% sem acesso a saneamento) 

Fonte: Lemos (2009), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNADs 2007 e 2008. 

(Elaboração própria). 

 

 

A Tabela 10 apresenta as privações de coleta sistemática de lixo. A coleta de lixo ou 

resíduos nas cidades é um serviço público a cargo das prefeituras municipais ou de empresas 

especializadas contratadas para essa finalidade. O Estado do Piauí apresenta o pior índice em 

relação a este indicador de qualidade de vida em 2008 com 43,76% da sua população excluída 

da coleta de lixo.  

Observa-se ainda na Região Nordeste percentual muito elevado da população 

sobrevivendo em domicílios sem acesso ao serviço de coleta sistemática de lixo, quando 

comparado com os percentuais apresentados pelo Brasil. 

 

 

PRIVSANE 

UF 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

MA 62,62 60,04 56,67 52,03 50,50 47,04 47,27 38,83 

PI 55,18 58,35 54,71 48,57 46,67 36,16 40,47 40,50 

CE 63,18 59,10 57,22 61,06 59,23 57,46 50,05 48,15 

RN 41,84 56,83 47,64 47,25 44,12 54,09 43,16 51,85 

PB 53,62 50,89 56,90 45,52 47,71 50,46 43,31 42,12 

PE 59,10 64,03 59,13 61,31 59,41 58,46 45,92 48,18 

AL 73,20 75,79 78,95 88,37 69,47 70,35 68,30 63,17 

SE 32,82 38,25 40,74 25,59 28,21 28,30 28,10 25,30 

BA 54,86 50,79 52,03 51,08 53,41 47,94 39,74 42,65 

NE 57,02 57,16 55,87 54,68 53,56 51,47 44,87 44,96 

BR 33,25 31,89 31,07 31,16 30,34 29,42 26,60 26,82 
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Tabela 10 – Evolução do indicador PRIVLIXO no período 2001 – 2008 

                    (% de excluídos de coleta de lixo) 

Fonte: Lemos (2009), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNADs 2007 e 2008. 

(Elaboração própria). 

 

 

Analisando todos os indicadores, percebe-se que as melhoras que o IES 

apresentou ocorreram em virtude da maior inclusão ao longo dos anos em acessos a água 

encanada e coleta de lixo, e não em virtude do programa Bolsa Família. 

Os dados apresentados mostram que em todas as privações a região Nordeste 

apresenta índices bem elevados em relação aos do Brasil em todos os anos analisados. Nesse 

sentido, o acesso a esses serviços exercem impactos de grande intensidade no cotidiano dos 

mais pobres. A pobreza, quando ampliada para as privações, somente vai se perpetuando e 

apesar da diminuição dos índices de privações entre 2001 e 2008 em todos os estados, não 

tem sido suficiente para romper o ciclo de pobreza.  

 

PRIVLIXO 

UF 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

MA 52,14 48,99 43,16 45,89 40,42 39,31 36,80 33,35 

PI 50,49 50,25 49,72 50,04 48,87 48,67 45,85 43,76 

CE 33,81 30,41 29,01 29,18 27,75 26,43 25,50 23,86 

RN 18,72 17,50 16,71 17,12 16,55 15,87 15,63 15,60 

PB 28,41 25,60 24,62 25,10 22,61 22,74 20,79 19,54 

PE 27,57 24,23 24,14 23,69 21,45 21,39 21,09 20,58 

AL 32,15 31,38 27,55 28,67 28,19 26,32 24,40 24,76 

SE 22,09 21,31 20,88 20,35 18,20 16,87 16,16 14,56 

BA 33,40 31,98 30,63 30,81 28,57 27,53 26,59 24,66 

NE 33,71 31,57 29,91 30,34 28,11 27,25 26,12 24,63 

BR 15,53 15,18 14,37 15,27 14,24 13,37 12,66 12,10 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclusões 

O Estado tem como papel fundamental constituir fundos com o objetivo de 

cumprir o que determina a constituição, que é assegurar o bem-estar social a toda população 

garantindo educação, saúde, alimentação e trabalho para todo cidadão. Criaram-se então os 

programas de transferência de renda como forma de tentar garantir a sobrevivência para os 

que vivem em situação de extrema pobreza. A finalidade inicial desses programas, no curto 

prazo, é aliviar os problemas decorrentes da situação de pobreza e, no longo prazo, investir no 

capital humano, quebrando o ciclo da pobreza. 

Porém, entende-se que a transferência de renda por si só não é suficiente para 

redução das desigualdades e da pobreza entendida sob a perspectiva da ausência de garantias 

das necessidades humanas básicas como alimentação nutritiva, água potável, moradia 

adequada, ambiente físico saudável, segurança física e econômica entre outros direitos 

sociais.  

Desde o final dos anos 1990 as famílias brasileiras, especialmente as do Norte e 

Nordeste, vêm se deparando com várias políticas de transferência de renda que, em 2003 o 

Governo Lula resolveu juntar muitos desses programas de assistência social criando o 

Programa Bolsa Família.  

No tocante à subjetividade do problema da pobreza observa-se que o Programa 

Bolsa Família ataca uma dimensão do problema: a renda, e nisso a política pública de 

combate a pobreza está sendo em parte eficiente, pois além de bem focalizada, também está 

conseguindo aumentar a renda e o consumo dos estratos mais pobres da sociedade brasileira, 

porém, essa eficiência é de maneira imediatista, ou seja, não há na estrutura do Programa uma 

efetiva criação de estímulos a não dependência do beneficiário para com a transferência direta 

de renda. 

Observou-se no decorrer deste estudo que o Programa Bolsa Família tem grande 

interferência na vida dos beneficiários e que as políticas sociais surgem para compensar as 

distorções decorrentes do processo de desenvolvimento capitalista, que discrimina e faz com 

que exista uma distância entre pobres e ricos cada vez maiores. No entanto, o que se tem 
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observado é que além do programa não atender a todos que precisam, tendo que se fazer uma 

seleção dos mais pobres entre os pobres, o mesmo não tem sido eficiente em retirar os 

beneficiários da situação de pobreza no sentido de garantir as condições de inclusão desses no 

mercado de trabalho, ou de torná-los capazes de produzir formas alternativas dignas de 

promover seu sustento a partir de recursos próprios. 

Muito embora a região Nordeste seja a que recebeu mais recursos do Programa, 

nota-se elevadíssimo o Índice de Exclusão Social em todo o período analisado, tendo apenas 

pequenas melhoras isoladas. Vê-se na evolução do indicador que afere a privação de renda 

(PRIVREND) que a população dos estados do Nordeste não consegue galgar patamares 

maiores de renda, pelo contrário, cada vez mais pessoas estão descendo para o intervalo de 

zero a dois salários mínimos de renda domiciliar total, isto mostra que o Programa é apenas 

imediatista e não tem uma “porta de saída” (LEMOS, 2009).  

 

Recomendações 

 

Verifica-se assim que a questão social que atinge o Brasil requer mais que a 

implementação de políticas compensatórias de transferência de renda em complemento as 

políticas universais, mas que sejam articuladas a uma política macroeconômica e que o 

Estado, além de promover a geração de emprego e renda cumpra o papel de redistribuição de 

renda e garanta a expansão e democratização dos serviços sociais das redes públicas, tornando 

possível o acesso dos pobres, dos desempregados e dos precarizados, por meios dos direitos 

de cidadania, às políticas sociais – como forma de superação de sua precária condição sócio-

política. Torna-se necessário ainda que haja articulação de um conjunto de medidas e ações, 

desdobrados em programas e serviços, formando uma rede de proteção sócio assistencial que 

garanta condições de infraestrutura dignas, tais como moradias de qualidade e fora de áreas de 

risco, saneamento básico, escola de qualidade, postos de saúde que atendam a demanda. 

Embora se reconheça o mérito e o efeito distributivo do Programa Bolsa Família, 

a focalização das suas ações no combate à pobreza, sem integração com outras políticas que 

atendam as necessidades básicas da população e que forneçam bens e serviços públicos de 

qualidade, pode gerar o enfraquecimento da consolidação da cidadania. Portanto, para o 

enfrentamento da pobreza brasileira, especialmente a do Nordeste, é primordial que os 

programas venham acompanhados de uma ativa e permanente política de geração de emprego 

e renda e de um ambiente macroeconômico favorável às políticas sociais, o que requer que se 
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faça um mínimo de incursão sobre o comportamento recente e as perspectivas que se abrem 

para a economia brasileira e para as políticas sociais (CARDOSO JUNIOR; JACCOUD, 

2005). 

Com o estudo realizado conclui-se que apesar da importância e dos impactos com 

os programas de transferência renda, esses não devem ser vistos como a única ou a principal 

medida para retirar a população da situação de extrema pobreza ou pobreza, é preciso ter em 

mente, que a transferência de renda deve ser considerada apenas uma etapa inicial, que 

precisa seguir para a fase seguinte, que é a inclusão socioeconômica sustentável das 

populações vulneráveis.  

A superação desse quadro exige, antes de tudo, um desempenho de crescimento 

sustentado da economia dos países. O governo precisa investir em meios para a criação de 

condições para que as populações pobres se organizem e se capacitem a ponto de superarem 

seus problemas e se desvincularem de programas assistencialistas, isso significa uma 

economia vigorosa com apoio à pesquisa e desenvolvimento aliados a uma política industrial 

capaz de promover atividades tecnológicas de maior valor agregado, gerando assim empregos 

de melhor qualidade na cadeia produtiva e conseqüente aumento da renda disponível e da 

poupança privada. Os impactos de um dinamismo de tal ordem ofereceriam oportunidades 

efetivas para toda a sociedade, caso contrário, essa situação se perdurará enquanto houver 

recursos e essas famílias não sairão da condição em que estão e apenas se sustentarão, e o 

programa permanecerá com esse caráter assistencialista. 
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