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RESUMO 
 
 
 
 
 
 

Objetiva-se analisar a pobreza nas áreas rurais no Estado do Ceará no que se refere às suas 
causas socioeconômicas como educação, idade, cor, gênero, atividade principal de ocupação e 
transferências governamentais. Além disso, objetiva-se analisar as características dos 
domicílios rurais relacionadas ao acesso a bens públicos. Estudam-se as causas da pobreza 
rural cearense com o objetivo de verificar possíveis alterações no nível da pobreza no período 
anterior e posterior do Plano Real. A partir dos microdados das PNAD, obtidos junto ao 
IBGE, determinam-se as variáveis que apresentam associação com a pobreza rural, por meio 
do modelo de regressão Logit e para analisar os determinantes dos indivíduos, calculam-se as 
contribuições marginais. Ademais, são calculadas as estatísticas descritivas das variáveis 
relacionadas às causas da pobreza e ao acesso a bens públicos. Conclui-se que as variáveis 
sexo, nível de escolaridade, recebimento de aposentadoria, pensão e atividade principal de 
trabalho possuem relação significativa com a pobreza da região, sendo as principais a 
educação e as transferências governamentais. Além disso, aumentou o acesso aos bens 
públicos, fato este que proporcionou melhor qualidade de vida para a população rural 
cearense.  
 

Palavras-chave: Pobreza rural, Ceará, Logit. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

The poverty aims to analyse in the rural areas in the State of the Ceará in which it refers to his 
causes socioeconômicas, like education, age, color, type, principal activity of occupation and 
government transfers. Besides, there aim to analyse the characteristics of the rural residences 
made a list to the access the public goods. There are studied the causes of the rural poverty of 
Ceará with the objective to check possible alterations in the level of the poverty in the 
previous and subsequent period of the Real Plan. From the microdata of the PNAD, obtained 
near the IBGE, there are determined the variables that present association with the rural 
poverty, through the model of regression logit and to analyse the determinants of the 
individuals, the marginal contributions are calculated. Besides, the public goods are calculated 
the descriptive statistics of the variables made a list to the causes of the poverty and to the 
access. It is ended that the variables sex, level of schooling, receiving of retirement, boarding 
house and principal activity of work have significant relation with the poverty of the region, 
being the principals to education and the government transfers. Besides, it increased the 
access to the public goods, this fact that provided better quality of life for the rural population 
of Ceará. 
 

Key-Words: Rural Poverty, Ceara, Logit. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O Problema: Definição e Justificativa 

  

A pobreza pode ser entendida como uma situação de carência de condições para 

satisfazer as necessidades básicas, capazes de permitir ao indivíduo ou à sua família recursos 

para supri-las. Por ser um fenômeno complexo de significados multivariados para pessoas, 

instituições ou países faz-se necessário identificar a pobreza por meio de indicadores de 

renda, saúde, habitação, educação, entre outros. 

Conforme dados do IBGE (2008), a taxa de pobreza da região Nordeste é de 50,15%, 

portanto, mais que o dobro do País que é de 20,26%. Os indicadores sociais são mais 

preocupantes na zona rural nordestina, conseqüência da posse desigual da terra, das políticas 

públicas limitadas, do sistema de exploração pouco produtivo, da instabilidade nas relações de 

trabalho e das condições climáticas específicas, muitas vezes, desfavoráveis. 

O estudo participativo realizado em 2000 pela Winrock International concluiu que os 

problemas históricos do semi-árido nordestino são provenientes de uma estrutura de 

crescimento regional desigual e de uma estrutura fundiária que o tornam mais vulnerável. As 

políticas implementadas na região são muitas vezes decorrentes de decisões tomadas nos 

momentos de seca e ainda voltadas para o combate à própria seca, como por exemplo, o uso 

de carros-pipa, a provisão de alimentos e os créditos emergenciais, desconsiderando o fato de 

que a seca não admite combate. A maior parte dos insucessos dos programas de combate à 

pobreza concentra-se na diferença estabelecida entre objetivos e estratégias propostos nos 

programas assistencialistas e clientelistas. 

As políticas de combate à pobreza, até então formuladas, não levaram em conta que o 

Estado do Ceará reúne as condições para manter o problema como o baixo nível de 

desempenho econômico, desigualdade de riqueza e renda e cerca de 30% da população 

classificada como pobre, ou seja, com renda menor do que meio salário mínimo (HOLANDA, 

2006).  

Sampaio et al (1979) analisaram e avaliaram programas de desenvolvimento agrícola 

no Nordeste nas décadas de 60 e 70 e concluíram que os resultados da política agrícola não 

são coerentes com os objetivos propostos, ou seja, criar empregos, diretos e indiretos, assim 
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como elevar a renda da população mais pobre do campo. O governo adotou ações com o 

objetivo de facilitar o crescimento da produção agrícola, prejudicando assim, a distribuição de 

renda. 

Segundo Campêlo et al (2007), a proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza 

caiu substancialmente nas últimas três décadas, no país, porém ainda continua elevada quando 

mensurada pela renda per capita. Nos anos 70, apesar das altas taxas de crescimento 

econômico, não foi possível equacionar os problemas relacionados a pobreza e desigualdade. 

Na década de 80, mesmo com a crise econômica, houve redução na proporção de pobres, 

enquanto na década de 90, com a estabilização econômica, a retomada do crescimento e as 

políticas sociais foram determinantes para a redução do número de pobres. 

Rocha (2000a) concluiu, em documento divulgado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada), que a incidência de pobreza absoluta se mantém em níveis elevados em 

razão da persistência da desigualdade na distribuição da renda nacional que se ampliou nos 

últimos anos em função do esgotamento dos efeitos distributivos do Plano Real e da 

desvalorização da moeda nacional. Segundo a autora, em 1999, o número de indivíduos que 

não conseguiram satisfazer as suas necessidades básicas aumentou, porém, apesar desse 

aumento da pobreza o número de pessoas que viviam em condição de indigência naquele ano 

caiu em comparação aos demais anos, contados a partir de 1996. 

A agricultura brasileira, a partir de meados da década de 70, passou por processos de 

transformação da base tecnológica e formação de complexos agroindustriais. Os efeitos 

sociais decorrentes desses processos foram a concentração de renda rural e o aumento das 

desigualdades e da exclusão no campo. Em conseqüência, o estudo da pobreza rural deve ser 

feito a partir das transformações estruturais que atingiram a agricultura e a população rural no 

período recente. Portanto, combater a pobreza rural passou a ser uma medida social cujo 

objetivo é manter os pobres no campo (SCHNEIDER; FIALHO, 2001).  

Parte da população mais pobre do Ceará é constituída por famílias de agricultores 

rurais que possuem pouca ou nenhuma terra e executam a atividade agrícola pelo sistema de 

parceria ou arrendamento. Esses agricultores são particularmente vulneráveis em anos de 

estiagem quando perdem a maior parte de seus meios básicos de sustento. Indiretamente, os 

trabalhadores não-rurais são atingidos por meio da redução abrupta dos rendimentos 

agrícolas. 
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 O estudo da pobreza rural no Estado do Ceará justifica-se pela precária qualidade de 

vida da população rural que, por sua vez, é induzida a migrar. Segundo Bar-El (2006), durante 

as últimas décadas, a participação da região metropolitana em termos de população cresceu 

constantemente como conseqüência do crescimento econômico. Esse contingente migratório 

pressiona os serviços básicos resultando na multiplicação de favelas, incremento do 

desemprego, da marginalização e da insegurança nas grandes cidades.  

Analisar as causas da pobreza é fundamental para a escolha de quais políticas públicas 

devem ser priorizadas para sua erradicação. Para que ocorra a redução da pobreza é 

indispensável o aumento do crescimento econômico ou a diminuição do grau de desigualdade. 

Para Barreto (2005), IPEA (2006), Soares (2006), Barros et al (2007), o impacto do 

crescimento econômico sobre a pobreza é tão maior quanto menor for a desigualdade na 

distribuição de renda. 

 Assim, este trabalho pretende examinar as causas que mais influenciam o 

comportamento da pobreza nas áreas rurais do Ceará no que se refere a educação, idade, cor, 

gênero, atividade principal de ocupação e transferências governamentais. Para isso é feito um 

estudo da pobreza rural cearense com o objetivo de verificar possíveis alterações no nível da 

pobreza, no período de 1992 a 2007, ou seja, antes e depois do Plano Real. Ademais, 

pretende-se analisar as características dos domicílios relacionadas ao acesso a água, 

iluminação elétrica e destino do lixo e sua relação com a pobreza.  

 

1.2 Objetivos  

  

1.2.1 Geral  

Analisar as causas relacionadas a aspectos socioeconômicos da pobreza rural no 

Estado do Ceará no período de 1992 a 2007.  

1.2.2 Específicos 

a) Estudar as causas da pobreza rural cearense durante o referido período no que se refere a 

educação, idade, cor, gênero, transferências governamentais e atividade principal de 

ocupação. 

b) Analisar as características dos domicílios rurais relacionadas ao acesso a bens públicos. 
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1.3 Estrutura do Trabalho  

 

O presente trabalho está organizado em três capítulos além desta introdução e das 

conclusões. O primeiro capítulo trata do conceito de desenvolvimento econômico e pobreza, 

sendo feita uma breve revisão teórica da pobreza e de seus determinantes. No segundo 

capítulo, expõe-se a metodologia da pesquisa, apresentando-se o modelo econométrico, o 

método de estimação empregado, além da base de dados utilizada.  No terceiro capítulo, 

apresentam-se os resultados com a respectiva discussão. 

 
 



2 ASPECTOS CONCEITUAIS 
 
 

2.1 Pobreza e Desenvolvimento Econômico 
 
 

2.1.1 Crescimento e Desenvolvimento  
 

 
 
Crescimento e desenvolvimento, até o final do século XX, foram utilizados como se 

fossem sinônimos e medidos por meio do Produto Interno Bruto ou pelo incremento da renda 

por habitante.  

Na passagem para o século XXI, parte dos estudiosos passou a considerar que o PIB 

per capita não é suficiente para medir o nível de desenvolvimento de um país, pois seu 

cálculo não reflete os níveis de pobreza, não calcula a concentração de renda nem a destruição 

do meio ambiente e da própria vida humana. 

O desenvolvimento é um conceito complexo, que envolve vários elementos, enquanto 

o crescimento é medido através de indicadores de quantum (LEMOS, 2005). O 

desenvolvimento, quando confundido com o crescimento, depende da elevação do nível de 

produtividade dos fatores de produção, que depende da acumulação de capital. Crescimento 

econômico é uma condição necessária, porém não suficiente para que ocorra o 

desenvolvimento. 

Os indicadores de quantum não são capazes de medir os níveis de bem-estar e de 

qualidade de vida. O conceito de desenvolvimento econômico tem a ver com a participação de 

toda a sociedade, de forma eqüitativa, nos melhores padrões de qualidade de vida, aferidos 

por indicadores como: maior esperança de vida ao nascer, elevado padrão de nível de 

escolaridade, maior acesso a serviços básicos de água potável e saneamento, baixas taxas de 

mortalidade infantil, reduzidos percentuais de crianças com deficiência de peso e altura, 

segurança alimentar, liberdade política, igualdade de oportunidades, segurança pessoal, lazer 

adequado para todos, entre outros (LEMOS, 2005).   

Em síntese, o desenvolvimento econômico é baseado no crescimento econômico que 

por sua vez é dado pela elevação do Produto Nacional Bruto (PNB) per capita, acompanhado 

pela melhoria do padrão de vida da população, por alterações na estrutura da economia e 

sustentabilidade ambiental. 

O desenvolvimento compreende a adoção de normas e comportamentos, atitudes e 

valores identificados com a racionalidade econômica moderna, caracterizada pela busca da 
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máxima produtividade, a geração de poupança e a criação de investimentos que levem à 

acumulação permanente de riqueza dos indivíduos e, conseqüentemente, da sociedade. 

Essa nova abordagem para o desenvolvimento resultou no surgimento do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), desenvolvido pelo economista paquistanês Mahbud ul Haq 

e pelo economista indiano Amartya Sen (VEIGA, 2005).  O objetivo da elaboração desse 

índice é de complementar o PIB per capita que considera apenas a dimensão econômica. 

Segundo Sen (2000), o desenvolvimento pode ser visto como uma expansão das 

liberdades reais de que as pessoas desfrutam. O desenvolvimento requer que se removam as 

principais fontes de privação da liberdade que são: pobreza e tirania, carência de 

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

intolerância ou interferência excessiva de estados repressivos.  

A liberdade de participação política ou a oportunidade de receber educação básica ou 

assistência médica estão entre os componentes constitutivos do desenvolvimento sendo não 

apenas um fim, mas os meios principais para o desenvolvimento. Tal conceito de 

desenvolvimento coloca o Homem como objetivo último do processo de desenvolvimento.  

Ainda segundo Sen (2000), a cooperação e a solidariedade entre os membros da 

sociedade transformam o crescimento econômico, destruidor das relações sociais, em 

processo de formação de capital social. 

 O capital social, fator intangível, é conceituado como o acúmulo de compromissos 

sociais construídos pelas interações sociais em uma determinada localidade. Ele se manifesta 

por meio de confiança, normas e cadeias de relações sociais e, ao contrário do capital físico 

convencional, que é privado, é um bem público. O capital social esteve por trás dos sucessos 

de crescimento e de desenvolvimento de muitas regiões, assim como sua ausência esteve por 

trás de muitos fracassos (AMARAL FILHO, 2004). 

 Para haver desenvolvimento é necessário alteração no capital social e humano, visto 

que não se pode alterar esse ciclo da desigualdade e pobreza a não ser intervindo no conjunto 

de forma sistêmica, por meio de mudanças no comportamento dos indivíduos. 

 A organização da sociedade gerada por meio de confiança, normas e sistemas aumenta 

a eficiência da sociedade e facilita as ações coordenadas. Além disso, a formação e 

crescimento de associações promovem a cooperação e a solidariedade na sociedade, gerando 

condições adequadas para o desenvolvimento local (PUTNAM, 1996 apud AMARAL 

FILHO, 2004). 

De acordo com os Relatórios do Desenvolvimento Humano (PNUD, 2008), o conceito 

de desenvolvimento humano parte do pressuposto de que para medir o avanço de uma 
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população não se deve considerar apenas a dimensão econômica, mas também as 

características sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade de vida humana. 

Dessa forma, o IDH leva em conta o PIB per capita, a longevidade e a educação. Para 

medir a longevidade, o indicador utiliza números de expectativa de vida ao nascer. A 

educação é avaliada pelo índice de analfabetismo e pela taxa de matrícula em todos os níveis 

de ensino, enquanto a renda é aferida pelo PIB per capita, em dólar PPC (paridade do poder 

de compra, que elimina as diferenças de custo de vida entre os países). Assim, o IDH resulta 

da média aritmética dessas três dimensões e varia de zero a um (PNUD, 2008). 

O IDH subestima o papel das desigualdades e se concentra em uma média aritmética 

dos desempenhos de renda per capita, saúde e educação, limitações estas criticadas no Brasil 

e que deram origem a outros índices.  

Segundo Veiga (2005), nos municípios do Estado de São Paulo, a qualidade de vida 

tem melhorado de forma significativa. Porém, tal fato não é captado pelo Índice de 

Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDH-M) em razão de o seu cálculo, que é baseado 

no Censo Demográfico, só ocorrer de dez em dez anos. 

Com o objetivo de buscar uma ferramenta mais poderosa para a avaliação do 

desenvolvimento foi criado o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS). Construído 

com base no IDH, esse índice também utiliza os indicadores socioeconômicos referentes a 

cada município paulista (IPRS, 2008). 

O IPRS não incorpora dimensões ambientais, cívicas ou culturais em seu cálculo, 

porém seu indicador de riqueza utiliza variáveis com diferentes pesos como: consumo de 

energia elétrica por ligação residencial; consumo de energia elétrica por ligação no comércio, 

na agricultura e nos serviços; remuneração média dos trabalhadores com vínculo empregatício 

formal e valor adicionado per capita (VEIGA, 2005). 

Na tentativa de aferir o desenvolvimento de forma mais precisa foi criado pelo Núcleo 

de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp o DNA Brasil, que tem o formato de uma estrela 

cujas pontas e ângulos mostram as distâncias que separam o Brasil da Espanha e que 

incorpora as seguintes dimensões: bem-estar econômico, competitividade econômica, 

condições sócio-ambientais, educação, saúde, proteção social básica e coesão social (NEPP, 

2008). 

No mesmo período em que foi lançado o DNA Brasil, foi apresentado no Rio de 

Janeiro, pelo diretor técnico do Instituto Nacional de Altos Estudos (INAE) Roberto 
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Cavalcanti de Albuquerque o Índice de Desenvolvimento Social (IDS). O IDS1 tem cinco 

componentes com pesos iguais, a saber: saúde, com indicadores de expectativa de vida ao 

nascer e taxa de sobrevivência infantil; educação, com taxa de alfabetização e indicadores de 

escolaridade média; trabalho, com taxas de atividade e de ocupação; rendimento, com PIB per 

capita e coeficiente de Gini; e habitação, com disponibilidade domiciliar de água, energia 

elétrica, geladeira e televisão (VEIGA, 2005). 

Para aferir o índice de desenvolvimento nos municípios cearenses foi criado, em 2004, 

o Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará (IPECE). A partir dos resultados desse índice são analisados indicadores 

relacionados ao desenvolvimento social, econômico e de infra-estrutura (IPECE, 2004). 

Com o objetivo de avaliar os níveis de desenvolvimento social do Ceará e seus 

municípios foi criado o Índice de Desenvolvimento Social (IDS). Para o seu cálculo são 

considerados dois aspectos básicos: a oferta de serviços públicos na área social e indicadores 

de resultados. Para cada uma dessas características um índice sintético contempla seis 

dimensões: educação, saúde, condições de moradia, segurança pública, emprego e renda, e 

desenvolvimento rural (IPECE, 2008).  

Devido à natureza multidimensional do processo de desenvolvimento qualquer esforço 

para se encontrar um modo de mensuração será sempre discutível e duvidoso. Porém diante 

da apresentação dos diversos aperfeiçoamentos realizados, desde a criação do IDH, deve-se 

considerar o que foi enfatizado por Amartya Sen em carta publicada no Relatório de 

Desenvolvimento Humano de 1999: 

O emprego mais razoável do poder de atração dos índices sintéticos de 
desenvolvimento é aquele que estimula os usuários a examinar também o conjunto 
de tabelas estatísticas que certamente os acompanham. Os vários índices sintéticos 
apresentados poderão todos ser muito úteis se servirem apenas de isca para que 
cada uma das dimensões do desenvolvimento seja examinada em paralelo, de forma 
que as principais discrepâncias sejam enfatizadas (VEIGA, 2005, p. 105).  
 

 Como uma forma de incorporar as questões ambientais no conceito de 

desenvolvimento surgiu a expressão “desenvolvimento sustentável” na década de 1960. A 

partir daí surgiram discussões sobre crescimento econômico e preservação ambiental. 

Segundo Veiga (2005), na época, surgiram as seguintes questões: “O crescimento econômico 

                                                 
1 O IDS agrega em uma só unidade de medida de valor relativo indicadores sociais integrados de acordo com a 
seguinte metodologia: na primeira etapa estima-se para cada indicador, com relação a cada situação social, uma 
medida do grau de atendimento de uma necessidade; na segunda etapa, constrói-se para cada componente, uma 
medida de atendimento e na terceira etapa, obtêm-se os índices sintéticos desejados, por meio de uma média 
simples de seus componentes (ALBUQUERQUE, 2008).   
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trará cada vez mais danos ao ambiente da Terra? Ou aumentos da renda e da riqueza jogam as 

sementes de uma melhora dos problemas ecológicos?”.  

 Com o objetivo de responder a essas questões, foram investigadas as relações entre a 

escala da atividade econômica e a qualidade ambiental com dados para o período de 1985-88, 

coletados junto à agência federal dos Estados Unidos para o Meio ambiente (U. S. 

Environmental Protection Agency, EPA). A maioria dos indicadores encontrados apontou 

para uma deterioração em fase inicial do crescimento seguida de melhoria. Supôs-se então 

que essa melhora estivesse em parte ligada ao aumento da demanda (e da oferta) de proteção 

ambiental quando a renda nacional chega a níveis mais altos (GROSSMAN; KRUEGER, 

1995 apud VEIGA, 2005). 

 Para Georgescu (1973 apud VEIGA, 2005), a economia precisa ser absorvida pela 

ecologia, pois a termodinâmica é muito mais pertinente para a primeira do que a mecânica. 

Dessa forma, ele entrou em oposição com o padrão do pensamento econômico. 

Assimilar o processo econômico a um modelo mecânico é admitir o mito segundo o 
qual a economia é um carrossel que de nenhuma maneira pode afetar o ambiente 
composto de matéria e de energia. A conclusão evidente é que não há necessidade 
de integrar o ambiente no modelo analítico do processo. E a oposição irredutível 
entre mecânica e termodinâmica vem do segundo princípio, a Lei da Entropia2 
(GEORGESCU-ROEGEN, 1973 apud VEIGA, 2005, p. 120). 

 

A extração da baixa entropia existente no carvão e no petróleo é a base para o 

crescimento econômico assim como, no futuro, a base será a energia solar. Mesmo assim, não 

poderá ir contra o princípio da termodinâmica que obrigará a humanidade a abandonar o 

crescimento. Por esse motivo é importante encontrar, no curto prazo, uma forma de 

compatibilizar o crescimento econômico com a preservação ambiental (VEIGA, 2005). 

Para Solow (2000 apud VEIGA, 2005), a natureza não é um obstáculo para o 

crescimento. No longo prazo, os ecossistemas não oferecerão limites, pois serão substituídos 

pela combinação de trabalho humano, capital produzido e recursos naturais. Segundo o autor, 

o progresso científico tecnológico conseguirá substituir a eventual escassez, mediante 

inovações. 

Os economistas neoclássicos discordam da postura de Solow e, em geral, seguem a 

Escola de Londres, liderada por David William Pearce que diz o seguinte: 

... o critério de justiça intergerações não deve ser a manutenção do capital total, mas 
sim sua parte reprodutível, que chamam de “capital natural”. E por não ignorarem 
que grande parte desse “capital natural” é exaurível, propõem que os danos 

                                                 
2 Por ser uma noção complexa, pode-se afirmar que o aumento da entropia equivale à transformação de formas 
úteis de energia em condições que a humanidade não consegue utilizar (VEIGA, 2005). 
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ambientais provocados por certas atividades sejam de alguma forma compensados 
por outras (VEIGA, 2005, p. 124). 
 

Ainda segundo Veiga (2005), a saída seria a criação de novos mercados para os bens 

ambientais como os de direitos de poluir ou de cotas de emissão. Para que esses mercados 

possam surgir, são adotadas técnicas de valoração ou precificação. 

Para Daly, discípulo de Georgescu, os recursos naturais e capitais são em geral 

complementares e não substitutos. “Pensar, como Solow, que eles possam se substituir é 

contrariar duas leis da termodinâmica” (VEIGA, 2005). 

Como defesa, Stiglitz, colaborador de Solow, argumenta que os modelos analíticos são 

feitos para ajudar em questões de médio prazo. Período em que os recursos naturais ainda 

poderão ser substituíveis por capital (VEIGA, 2005).   

Daly tenta resgatar a idéia clássica da condição estacionária, difundida principalmente 

por John Stuart Mill em 1857. De acordo com Mill (1983 apud VEIGA, 2005, p. 134): 

Se a Terra tiver que perder a grande parte da amenidade que deva a coisas que o 
aumento ilimitado da riqueza e da população extirpariam dela, simplesmente para 
possibilitar à Terra sustentar uma população maior, mas não uma população melhor 
ou mais feliz, espero sinceramente, por amor à posteridade, que a população se 
contente com permanecer estacionária, muito antes que a necessidade a obrigue a 
isso. 
 

A partir da década de 1980, a ONU (Organização das Nações Unidas), passou a 

incorporar ao conceito de desenvolvimento questões relacionadas à sustentabilidade. Esta 

nova concepção de desenvolvimento tenta conciliar eficiência econômica com igualdade 

social e com cuidados com o meio ambiente (VEIGA, 2005). Porém verifica-se que a 

eficiência econômica significa maximização dos lucros e acumulação de capital, fato esse, 

incompatível com a igualdade social e com o respeito ao meio ambiente.  

Para Sachs (2002, apud Veiga, 2005), o desenvolvimento sustentável é fundamentado 

na harmonização de objetivos sociais, ambientais e econômicos. Além disso, considera as oito 

dimensões: social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica, política nacional e 

política internacional. Quanto às dimensões ecológicas e ambientais tem-se: a preservação do 

potencial da natureza para a produção de recursos renováveis; a limitação do uso de recursos 

não renováveis e o respeito e realce para a capacidade de autodepuração dos ecossistemas 

naturais. 
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2.2 Pobreza  
 
 
2.2.1 Perspectivas e conceitos  

 

Nos anos 1950 e 1960, considerou-se que o crescimento era o melhor meio de reduzir 

a pobreza e aumentar a qualidade de vida. Nos anos 1970, foram debatidas questões de 

políticas públicas, prestação de serviços de saúde, nutrição e educação. Nos anos 1980, foi 

enfatizada a contenção de despesas públicas, sendo questionada em alguns países a eficiência 

das políticas públicas. Nos anos 1990, foram examinadas as possibilidades das políticas 

públicas contribuírem para a redução da pobreza (BANCO MUNDIAL, 1990). 

Com relação ao significado de pobreza, esta não é sinônimo de desigualdade. A 

pobreza está relacionada ao padrão de vida absoluto de uma parte da sociedade, que são os 

pobres. Por outro lado, desigualdade considera os padrões de vida relativos de toda a 

sociedade.  

O combate à pobreza é possível por meio da utilização produtiva do fator trabalho. 

Para tal, são necessárias políticas de incentivos de mercado, de instituições políticas e sociais, 

de infra-estrutura e de tecnologia. Além da prestação de serviços sociais básicos como 

atendimento médico, nutrição e educação. 

O Relatório do Banco Mundial (1990) define pobreza como a incapacidade de atingir 

um padrão de vida mínimo. O padrão de vida pode ser medido pela renda per capita incluindo 

o consumo corrente que reflete a capacidade de uma família de preservar o seu padrão de vida 

por meio de poupança e empréstimos, apesar das flutuações de renda. Porém, essas medidas 

não são capazes de captar certas dimensões da riqueza como saúde, expectativa de vida, nível 

de escolaridade e acesso a bens públicos.  

Para Holanda (2006), a pobreza pode ser considerada como a privação acentuada de 

bem-estar através de fatores como a falta de alimentação adequada, carência de habitação e 

vestuário, baixa escolarização, falta de participação nas decisões políticas, etc. O conceito de 

pobreza, nesse caso, estaria ligado à vulnerabilidade e à exposição a riscos, assim como à falta 

de influência e poder de um grupo de indivíduos que integra uma sociedade. 

Na análise da pobreza e da desigualdade geralmente só se consideram a renda e a 

riqueza, contudo questões como gênero e geração, raça e etnia, refletem nos níveis de 
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escolaridade e oportunidades, assim como o meio ambiente influencia as desigualdades 

regionais. 

Para Sen (2000), a pobreza deve ser vista não apenas como baixo nível de renda, 

critério utilizado mais comumente, mas como privação de capacidades básicas. Sendo assim, 

o referido autor argumenta: 

1) A pobreza pode sensatamente ser identificada em termos de privação de 
capacidades; a abordagem concentra-se em privações que são intrinsecamente 
importantes (em contraste com a renda baixa que é importante apenas 
instrumentalmente). 
2) Existem outras influências sobre a privação de capacidades – e, portanto, sobre a 
pobreza real – além do baixo nível de renda (a renda não é o único instrumento de 
geração de capacidades). 
3) A relação instrumental entre baixa renda e baixa capacidade é variável entre 
comunidades e até mesmo entre famílias e indivíduos (o impacto da renda sobre as 
capacidades é contingente e condicional).  (SEN, 2000, p. 109).   
 

Esse último argumento torna-se importante na análise de políticas públicas que 

objetivam reduzir a pobreza, pois a relação entre renda e capacidade seria afetada pela idade 

da pessoa, pelos papéis sexuais e sociais, pela localização, pelas condições epidemiológicas e 

por outras variáveis sobre as quais uma pessoa pode não ter controle. 

Além disso Sen (2000) afirma que pode haver certo “acoplamento” de desvantagens 

entre privação de renda e adversidade na conversão de renda em funcionamentos, ou seja, 

idade avançada, incapacidade ou doença limitam a habilidade do indivíduo para obter renda. 

Outro ponto que o autor destaca é que se a renda da família não é usada de forma 

proporcional, objetivando o interesse de apenas alguns membros em detrimento de outros, o 

grau de privação dos membros negligenciados pode não ser refletido de forma adequada pela 

renda familiar. 

Ademais, a privação relativa de rendas pode resultar em privação absoluta de 

capacidades. Isso quer dizer que “ser relativamente pobre em um país rico pode ser uma 

grande desvantagem em capacidade, mesmo quando a renda absoluta da pessoa é elevada 

pelos padrões mundiais” (SEN, 2000). 

Embora valha a pena ressaltar essas relações entre pobreza de renda e pobreza de 
capacidades, também é importante não perder de vista o fato fundamental de que a 
redução da pobreza de renda não pode, em si, ser a motivação suprema de políticas 
de combate à pobreza. É perigoso ver a pobreza segundo a perspectiva limitada da 
privação de renda e a partir daí justificar investimentos em educação, serviços de 
saúde etc. com o argumento de que são bons meios para atingir o fim da redução da 
pobreza de renda. Isso seria confundir os fins com os meios. ...As relações 
instrumentais, por mais importantes que sejam, não podem substituir a necessidade 
de uma compreensão básica da natureza e das características da pobreza. (SEN, 
2000, p. 114).   
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Os efeitos da desigualdade de renda podem afetar a economia regional tanto em nível 

regional quanto em nível social, levando a região a um menor crescimento econômico. No 

caso dos mercados, os agentes se tornam mais avessos ao risco e investem menos em bens 

públicos, ademais, o grau de incerteza em relação ao retorno do mercado é maior. Por conta 

disso é que a desigualdade de renda produz mais pobreza e, conseqüentemente, menos 

consumidores potenciais nos mercados. Socialmente, a desigualdade de renda cria barreiras e 

provoca redução do capital social3 (BARRETO et al, 2001).  

Pobreza relativa é um conceito dinâmico, pois envolve comparações da posição 

relativa do indivíduo no meio em que vive. A linha de pobreza relativa é determinada a partir 

de um nível estabelecido de renda ou de consumo por determinadas categorias sociais.  

Por outro lado, pobreza absoluta relaciona-se com níveis mínimos de necessidades que 

deveriam ser providas. Dessa forma, é possível estabelecer uma comparação intertemporal 

entre regiões e países. 

Para Hoffmann (2008, p. 94),  

A idéia de pobreza está associada a condições de vida inadequadas decorrentes de 
baixos rendimentos. Como o que é “adequado” depende do grau de riqueza do país 
analisado, há, certamente, um elemento relativo no conceito de pobreza. Mas se a 
definição de “ser pobre” depende da comparação da situação de “pobres” e “ricos”, 
o conceito de pobreza se confunde com o conceito de desigualdade econômica. É 
mais interessante, então, usar um conceito de pobreza absoluta, no qual o grau de 
pobreza não seja  diretamente dependente do nível de renda dos ricos. 

 

O conceito de pobreza pode ser entendido por meio de outra abordagem que entende 

os pobres como aquelas pessoas que não dispõem de meios para atender às suas necessidades 

básicas, por não possuírem renda e/ou patrimônio suficientes para o acesso aos bens e 

serviços adequados (HOLANDA, 2006). 

Para medir a pobreza uma série de indicadores pode ser considerada tais como: taxa de 

mortalidade infantil, esperança de vida ao nascer, taxa de analfabetismo, porcentagem de 

domicílios sem água tratada, com esgotamento inadequado, sem geladeira, sem eletricidade, 

etc. Nesse caso, a renda seria uma proxy destas necessidades, permitindo a quantificação do 

número de pobres e a comparação intertemporal. 

                                                 
3 Compreende aspectos que se referem à estrutura familiar dos indivíduos, o seu grau de associativismo e de 
cooperação, aspectos institucionais, entre outros. 
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A importância da renda como principal determinante do nível de bem-estar da 

população, por ser de fácil quantificação e rápida comparação entre países levou à criação do 

parâmetro denominado linha de pobreza que passa a delimitar a incidência de pobreza no que 

se refere à capacidade de consumo. Além disso, serve para caracterizar os pobres em relação a 

outros aspectos da qualidade de vida determinantes do nível de bem-estar, tais como as 

condições de acesso a serviços públicos básicos.  

No Brasil, a linha de pobreza determinada pelo salário mínimo é um dos parâmetros 

usado para refletir as condições de vida de um indivíduo na sociedade. Porém a desvantagem 

é que esse salário dificilmente cobre as necessidades básicas, não considera as diferenças no 

custo de vida das diferentes regiões, nem entre o meio rural e urbano e, além disso, apresenta 

variações periódicas. 

Não há consenso sobre qual critério deve ser adotado como linha de pobreza. O Banco 

Mundial, em seu Relatório de Desenvolvimento Mundial de 1990, estabeleceu que a linha de 

pobreza mundial é de menos de 1 dólar por dia. O critério que define  linha de pobreza como 

proporção do salário mínimo é utilizado por diversos autores como Rocha (2003) e Hoffmann 

(1998) assim como pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). 

Para Sen (2000), a medição por meio da linha de pobreza não reflete as diversas 

dimensões do que é ser pobre, pois não considera as diversidades dos seres humanos, as 

relações de gêneros manifestadas em liberdades, as responsabilidades e ganhos diferentes para 

homens e mulheres, as características e circunstâncias pessoais, além dos fatores geográficos, 

biológicos e sociais que impactam nos rendimentos dos indivíduos. Porém esses aspectos são 

demasiados qualitativos. 

A maior parte da pobreza está concentrada na área rural onde contingentes de 

miseráveis passam fome e não têm o direito de satisfazer as necessidades básicas mínimas. 

Como conseqüência da incapacidade de manter uma vida produtiva saudável tem-se a 

subnutrição e o fraco desenvolvimento físico e intelectual.   

A fome, no Nordeste, vem da pobreza e não propriamente da seca. A pobreza se 

caracteriza pela discriminação, o acesso desigual aos recursos e a estagnação social e cultural. 

O conceito de vulnerabilidade social foi substituído e a pobreza passa a ser vista não só como 

um hiato de renda, mas também como resultado de diversos fatores, incluindo aspectos 

econômicos, sociais, humanos e ambientais. Por meio da medição da pobreza é possível 
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verificar hipóteses sobre suas causas e elaborar metas visando atingir objetivos pré-

determinados (HOLANDA, 2006).   

No meio rural, o acesso inadequado à terra é provavelmente o mais importante 

colaborador para a pobreza. Muitos outros fatores estão envolvidos, incluindo a qualidade da 

terra, o acesso ao crédito e aos mercados, o acesso à infra-estrutura pública e aos serviços de 

suporte (KHAN, 2000). A concentração de terra produz uma estrutura produtiva baseada na 

produção em larga escala cuja sobrevivência ocorre devido às políticas de proteção, ao 

bloqueio imposto pela própria desigualdade e pobreza e ao crescimento do setor familiar que 

poderia ameaçar a produção em larga escala (TEÓFILO, 2002).  

A melhoria da qualidade de vida da população rural depende do aumento da 

produtividade que ocorre através do progresso científico e tecnológico (LEITE, 2002a). Os 

conhecimentos tecnológicos necessitam ser adaptados às diferentes condições de clima e solo 

locais; assim, a introdução de novas técnicas deve se adequar às condições físicas, biológicas, 

econômicas, sociais e institucionais de cada comunidade.     

Para Sachs (2005), grande número de miseráveis está preso no que ele chama de 

armadilha da pobreza. Estas pessoas não têm capacidade de escapar sozinhas da privação 

material extrema e permanecem encurraladas por doenças, isolamento físico, estresse 

climático, degradação ambiental e a própria miséria. 

“A armadilha da pobreza é, sobretudo um fenômeno rural de camponeses presos a uma 

espiral de populações crescentes e produção de alimentos por pessoa estagnada ou em queda” 

(SACHS, 2005). Aos miseráveis faltam os seis principais tipos de capital que são: capital 

humano, capital empresarial, capital em infra-estrutura, capital natural, capital público 

institucional e capital de conhecimento. Para superar a armadilha da pobreza é necessária a 

acumulação de capital líquido suficiente para acompanhar o crescimento da população. 

Sachs (2005) classifica oito problemas que podem causar a estagnação de uma 

economia: a armadilha da pobreza, a geografia física, a armadilha fiscal (investimentos do 

governo), as falhas de governança, as barreiras culturais, a geopolítica (ou seja, sanções 

comerciais entre países), a ausência de inovação e a armadilha demográfica (quando famílias 

pobres escolhem ter muitos filhos). 

Com o objetivo de eliminar parte da pobreza até 2015 cento e noventa e um Estados-

membros da Organização das Nações Unidas (ONU) assinaram a Declaração do Milênio das 

Nações Unidas onde foram estabelecidas as Metas de Desenvolvimento do Milênio. Elas são 
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audaciosas e representam o começo do progresso econômico, da esperança e da segurança que 

acompanham o desenvolvimento (PNUD, 2007). 

Esses objetivos poderiam ser alcançados com adoção de políticas públicas 

direcionadas para a área social e melhor eficácia nos gastos públicos. Os países ricos, em 

contrapartida ampliariam o acesso comercial, com a redução de barreiras alfandegárias e 

ajuda externa.  

A cisão entre os ricos e os pobres é clara, assim como as diferentes formas de 

tratamento. A pobreza passou a ter outras dimensões cuja eliminação requer um 

comportamento integrado e intersetorial. As desigualdades foram reveladas nas suas variadas 

formas: cor, raça, posição econômica, social, étnica, cultura, ambiência, entre outros. 

As políticas públicas receberam maior atenção da sociedade. Todos precisam ser 

atores das mudanças, tanto os que possuem maior poder aquisitivo, para manutenção do nível 

de vida, quanto os pobres, para obtenção do direito a terem direitos, como cidadãos, pensando 

e criando o próprio destino. 

Embora comum, a pobreza se diferencia no tempo, portanto a atual não se compara a 

nenhuma outra. Mesmo não sendo um problema novo o processo gerador tem sido 

aperfeiçoado no tempo pelo sistema capitalista e, ultimamente, pela globalização, que traz em 

si perversidade sistêmica. 

Para Silva (1999), a pobreza é considerada de forma única, indiferente do meio rural e 

urbano, ou seja, a pobreza urbana é fruto da rural em razão do êxodo, da baixa escolarização e 

da insuficiente oferta de empregos. A única forma de manter a população rural nos atuais 

locais de moradia seria criar empregos não-agrícolas nas áreas rurais. 

Outro enfoque dado por Veiga (2001) é o de que os conceitos rural e urbano estão 

obsoletos. Para ele a pobreza está ligada ao atual modelo excludente e concentrador. A 

agropecuária pode contribuir para a redução da pobreza desde que se verifiquem as 

possibilidades de diversificação das economias locais. 

 
 
2.2.2 O Papel das Transferências de Renda para a Redução da Pobreza 
 

Em 2001, a Fundação Getúlio Vargas construiu o Mapa da Fome, que mostra a 

existência de 50 milhões de brasileiros miseráveis e, além disso, reflete o grau de 

desigualdade entre as diversas regiões do País, sendo o Nordeste a pior. O Ceará é o quarto 
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Estado com maior número de miseráveis (58,65%) atrás apenas de Alagoas, Maranhão e 

Piauí. 

França (2004) destaca que esse número só não é maior por causa da Previdência 

Social, que tem participação importante na economia dos municípios brasileiros. A 

Previdência Social é um instrumento de distribuição de renda diretamente responsável por 

parte da economia dos municípios e, conseqüentemente, pela redução no nível de pobreza no 

Brasil que poderia ser 11,5% maior, ou seja, 18,1 milhões de pessoas se somariam à 

população com renda abaixo da linha da pobreza. 

O governo brasileiro vem adotando, nos últimos anos, políticas de transferências de 

renda para os mais pobres com o objetivo de combater a pobreza. Porém diversos trabalhos 

divergem com relação à eficácia de tais políticas, pois em alguns casos podem tornar os 

pobres dependentes desses benefícios sociais.  

Em janeiro de 2006, foi lançado o Programa Fome Zero, incorporando programas 

federais já existentes. Nesse programa são feitas transferências monetárias às famílias pobres 

que se comprometem a investir na nutrição, na saúde e na educação de suas crianças e nos 

demais integrantes da unidade familiar, além da participação efetiva do Governo na oferta 

adequada de bens públicos (KHAN et al, 2008a). 

De acordo com o referido autor, em fevereiro de 2008, no Estado do Ceará, 905.595 

famílias obtiveram o benefício do Programa, cujo volume de recursos foi de 

R$ 71.443.403,00, o equivalente a 8,32% do dispêndio nacional efetuado pelo Programa. 

Segundo Carvalho Júnior (2006), as discussões contra os programas de transferência 

de renda são: a diminuição dos incentivos ao trabalho; os aumentos dos incentivos à divisão 

das famílias; e o esforço do espírito de dependência dos beneficiários em relação ao Governo. 

Sen (2000) enfatiza a perda de habilidades dos indivíduos pobres e desempregados que 

recebem assistência do governo por conta da queda de sua auto-estima.  

Dentre os defensores de tais programas, os principais argumentos são de que os 

benefícios são de baixos valores e por esse motivo não causariam problema de incentivo ao 

trabalho. Ademais, muitos programas têm a função de gerar habilidades mínimas nos 

indivíduos, proporcionando-lhes o acesso a saúde, nutrição, e educação, entre outros. Por 

conta da baixa renda que esses indivíduos possuem os mesmos não teriam condições de 

acesso aos bens citados e, em função disso, não teriam condições de entrar no mercado de 

trabalho (CARVALHO JÚNIOR, 2006). 



 25

Segundo Soares et al (2006), com base nos dados do suplemento da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílio (PNAD) de 2004, que fornece informações acerca da participação 

em programas de transferência de renda do Governo Federal4, concluiu-se que embora 

existam possibilidades de ajustes em seu desempenho e implementação, todos os programas 

priorizam a população de renda mais baixa. A maior parte dos recursos vai para as famílias 

mais pobres e a quantidade de famílias beneficiárias nos estratos da população mais rica é 

desprezível. Ademais, os programas têm impacto sobre a redução da proporção de pobres e 

foram responsáveis por parte da queda da desigualdade de renda no Brasil no período de 1995 

a 2004. 

As transferências de renda têm um papel importante nas políticas sociais em todos os 

países industrializados, sendo utilizadas para proteger as pessoas de choques adversos e para 

determinados grupos em tempos normais, tanto os da classe média quanto os pobres. 

 Para a classe média, as transferências de renda representam um seguro para enfrentar 

riscos. Parte das aposentadorias por idade e o seguro-desemprego desempenham esse papel e 

consistem no principal componente dos sistemas de previdência social nos países da OCDE 

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), na América Latina e em 

outros países industrializados. No entanto é essencial planejar essas transferências para evitar 

os efeitos de incentivos contrários aos esperados sobre o emprego e a poupança. 

 Os pobres se apresentam muito vulneráveis aos choques e, além disso, estão menos 

preparados para administrar os riscos, daí a importância das transferências de renda para 

complementar as ações que promovam oportunidades, expansão das capacidades e aumento 

das influências nas decisões. 

 Em sociedades muito desiguais é grande a necessidade de transferências 

redistributivas. Tal fato se dá porque um modelo de crescimento com efeitos neutros em 

relação à distribuição de renda é mais fraco comparado à redução da pobreza. Da mesma 

forma, custos relativamente modestos em termos de renda média podem financiar aumentos 

de renda para os pobres (BANCO MUNDIAL, 2003).   

 Para que sejam mais eficientes os programas assistenciais devem vir acompanhados de 

instrumentos de capacitação, pois assim, proporcionariam o acesso do indivíduo ao mercado 

de trabalho. Segundo alguns autores, os programas de transferência de renda, no Brasil, 

                                                 
4 Os programas de transferência de renda citados pelo autor são: Auxílio-Gás, Benefício de Prestação 
Continuada, Bolsa-Alimentação, Bolsa-Escola, Bolsa-Família, Cartão-Alimentação do Programa Fome Zero, 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e outros programas sociais de transferência de rendimentos. 
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condicionados à freqüência escolar, como o Bolsa-Escola5 e o Bolsa-Família6, são 

considerados bons instrumentos de política pública, na medida em que o maior acesso à 

educação aumentaria as chances de a criança sair futuramente da situação de pobreza. De 

acordo com Lavinas; Varsano (1997) é alta a probabilidade de uma família beneficiada por 

um programa de transferência de renda retornar à condição de pobreza com o término do 

programa, se não for acompanhada de programas de educação e de geração autônoma de 

renda.  

 Para Schwartzman (2006), as políticas de transferências de renda têm impacto limitado 

por conta do pequeno volume dos recursos transferidos e pela má focalização dos gastos, pois 

estes são distribuídos tanto a famílias realmente pobres quanto às menos pobres e a outras 

cujo padrão de vida não é expresso na renda monetária medida pela PNAD de forma nítida. 

 O referido autor argumenta ainda que tais políticas devam estar associadas a 

obrigações como a freqüência à escola, ao atendimento nos centros de saúde pública, entre 

outros. Sendo assim, no médio prazo, as transferências de dinheiro deveriam acabar com a 

dependência destes recursos.  

 Segundo Sachs (2005), as transferências diretas de dinheiro são satisfatórias apenas 

nos casos de emergências humanitárias, pois as mesmas podem elevar os pobres acima de 

níveis de renda que os deixem sem expectativas de sair da armadilha da pobreza. São 

necessários, portanto, investimentos em infra-estrutura e capital humano7 dando poder de 

cidadania (empowerment) aos pobres para que eles consigam ser mais produtivos, seguindo na 

direção do crescimento auto-sustentado. 

 As transferências de renda devem alcançar a todos que dela necessitem, com baixo 

custo administrativo, sem criar dependência e que não sejam passíveis ao uso indevido por 

parte de seus administradores. 

                                                 
5 O Programa Nacional de Bolsa-Escola é uma política pública, de caráter não assistencialista, que visa garantir 
o direito à educação básica como instrumento de inclusão social pela educação. Consiste no pagamento de um 
valor financeiro e, em contrapartida, os pais têm que acompanhar a freqüência das crianças à escola em, no 
mínimo, 85% de presença nos dias letivos. Sem o cumprimento dessa condição, o pagamento fica suspenso até 
que o aluno volte às aulas. 

6 O Bolsa Família é um programa de bem-estar social desenvolvido pelo governo federal brasileiro em 2003 para 
integrar o Fome Zero, e é tecnicamente chamado de mecanismo condicional de transferência de recursos. 
Consiste na ajuda financeira às famílias pobres e indigentes do país, com a condição de que estas mantenham 
seus filhos na escola e vacinados. O programa visa reduzir a pobreza a curto e a longo prazo através de 
transferências condicionadas de capital, o que, por sua vez, visa acabar com a transmissão da miséria de geração 
a geração. 

 
7 Compreende o nível de escolarização, as condições de saúde, a capacidade empresarial e a experiência dos 
indivíduos que determinam a sua produtividade o seu potencial de obter renda. 
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2.2.3 A Terra como Fator para a Eliminação da Pobreza Rural 
 
 

A reforma agrária é um dos principais mecanismos de política para reduzir os níveis 

de concentração econômica e fundiária, fatores que inviabilizam o processo de crescimento 

econômico. Dessa forma, contribui para a redução da pobreza, pois além de tornar possível a 

igualdade social, é importante para o aumento da produtividade.  

Os fatores críticos para a reforma agrária envolvem questões políticas, econômicas e 

de determinação coletiva dos atores estratégicos. Tanto os grandes proprietários, que são 

poucos, quanto os minifúndios improdutivos são afetados. Por essa razão, é necessário que o 

programa de reorganização agrária seja definido claramente, de modo que não crie 

desconfiança entre os envolvidos (LEITE, 2007). 

Nas últimas décadas, a agricultura passou por transformações, em que absorveu 

crédito, assimilou novos insumos ao processo de produção com novas tecnologias e máquinas 

e incorporou-se aos diversos canais de comercialização.  

Essas mudanças provocaram alterações na estrutura da propriedade rural, como por 

exemplo: a concentração da propriedade, o aumento das desigualdades de renda, o aumento 

do êxodo rural, o crescimento da taxa de exploração da força de trabalho nas atividades 

agrícolas, o acréscimo na taxa de auto-exploração nas propriedades menores, a piora da 

qualidade de vida da população do campo e das condições ambientais (PALMEIRAS; LEITE, 

1998 apud LEITE, 2007). 

Segundo Leite (2007), as transformações sociais da zona rural ultrapassam as 

mudanças técnicas da agropecuária, com efeitos tais como: a afirmação política do 

campesinato, a integração do Estado nas áreas rurais, a migração rural-urbana, a organização 

e representação dos interesses de diversos atores sociais e a emergência dos assentamentos 

rurais.  

A combinação desses processos sugere questões não apenas em torno da terra, da 

produção ou das condições de trabalho, mas também da construção de obras públicas, da 

assistência governamental em situações emergenciais, da fixação de preços agrícolas, da 

tecnologia, entre outros.  

Sendo assim, a reforma agrária deve envolver um processo mais geral, não só de 

política de distribuição de ativos, mas também de acesso aos recursos naturais, ao 

financiamento, à tecnologia, ao mercado de produtos e trabalho, e, principalmente, à 

distribuição do poder político.  
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Segundo Teófilo (2002), a luta pela reforma agrária no Brasil, ao longo das últimas 

quatro décadas, foi marcada por conquistas e frustrações. Foram estruturadas diversas 

políticas públicas a fim de promover o acesso à terra com a tributação como o principal 

instrumento para combater o latifúndio improdutivo. 

Essas políticas tiveram origem no Estatuto da Terra, instrumento jurídico outorgado 

pelo regime militar (1964-84). Na mesma época também foram criados os sistemas de crédito 

rural e incentivos fiscais direcionados para os grandes proprietários. Ademais, a concessão de 

terras públicas a empresas agravou ainda mais a concentração de terras no País.  

O Plano Nacional de Reforma Agrária surgiu com metas ambiciosas de redistribuição 

de terras por meio de desapropriação. Porém apenas 110 mil famílias foram assentadas no 

período de 1985 a 1989 e, mesmo assim, sem os recursos para infra-estrutura e 

desenvolvimento produtivo (TEÓFILO, 2002). 

Em 1988, na discussão da Assembléia Nacional Constituinte, não foi possível 

inscrever como um direito constitucional uma “reforma massiva e sob o controle dos 

trabalhadores” (TEÓFILO, 2002). Foram regulamentadas a desapropriação por interesse 

social e a indenização por títulos públicos, excluindo as propriedades produtivas, pequenas e 

médias do alcance da reforma agrária. Apenas na Constituição de 1993 é que esses 

dispositivos foram regulamentados.  

Nos últimos anos, diante das mobilizações sociais e do reconhecimento da elevada 

concentração de renda e riqueza, o Governo Federal decidiu inscrever no sistema de 

planejamento plurianual o programa de reforma agrária e o programa de crédito especial para 

a agricultura familiar (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

Pronaf), resultando no beneficiamento de 584.301 famílias entre 1995 e 2001 (TEÓFILO, 

2002). 

O PRONAF tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável do meio 

rural, a partir do aumento da capacidade produtiva, da geração de emprego, do aumento da 

renda e melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares. Para isso, deve apoiar 

financeiramente atividades agropecuárias e não-agropecuárias (turismo rural, produção 

artesanal, agronegócio familiar e serviços no meio rural), de acordo com a natureza da 

exploração rural e com o melhor emprego da mão-de-obra familiar (KAGEYAMA, 2009). 

Segundo Teófilo (2002), os impactos nas regiões de concentração de assentamentos 

podem ser resumidos da seguinte forma: 

A conquista, em matéria de cidadania e de desenvolvimento humano, é dupla. De 
um lado, a população assentada, antes marginalizada, passa a ter acesso às políticas 
públicas, ganha reconhecimento social e político. Por outro lado, os assentamentos 
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e suas organizações passam, progressivamente, a ser levados em consideração pelos 
municípios, pelo comércio e pelas forças políticas locais, e passam a exercer um 
papel ativo na definição das políticas e dos investimentos públicos. Redesenha-se 
assim, em muitos casos, a ordem de prioridades estabelecidas pelos poderes locais 
(TEÓFILO, 2002, p. 26). 
 

Para Sparovek (2003), os impactos da reforma agrária no Brasil foram os seguintes: 

criação direta e indireta de empregos a baixo custo; aumento da oferta de alimentos e 

matérias-primas para o mercado interno; obtenção de divisas, pois parte do aumento da oferta 

de alimentos e matérias-primas industriais pode ser destinada ao mercado internacional; 

aumento da arrecadação tributária; melhoria da qualidade de vida; redução da imigração rural-

urbana; redução dos problemas urbanos; redução da mão-de-obra de reserva nas cidades; 

estabilidade familiar; manifestações culturais devido ao maior tempo para o lazer; e impactos 

políticos sobre os trabalhadores que têm acesso à terra e sobre os latifundiários, cujas terras 

são desapropriadas.   

Em 1998, foi criado no País o projeto piloto Cédula da Terra. Este projeto, sob a 

responsabilidade dos Estados, beneficiou mais de 14 mil famílias que receberam 370 mil 

hectares.  

No ano de 2001, o Ministério do Desenvolvimento Agrário criou o Projeto de Crédito 

Fundiário e Combate à Pobreza Rural com meta inicial de instalar 50 mil famílias. Todos os 

Estados do Nordeste, o Estado do Espírito Santo, Minas Gerais e três Estados do Sul (Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) foram incorporados nesse projeto (TEÓFILO, 2002). 

Todavia, o acesso à terra não garante o fim da pobreza. Para isso é indispensável o 

aumento da competitividade nos mercados de produtos, o aumento da remuneração do 

trabalho, a melhoria da infra-estrutura e o acesso a financiamentos em condições adequadas. 

Além disso, o fim da pobreza vai depender da capacidade dos trabalhadores de combinar as 

atividades agrícolas e não agrícolas na zona rural (TEÓFILO, 2002).  

A reforma agrária, além de combinar atividades agrícolas e não-agrícolas, deve 

respeitar as estruturas socioeconômicas e ambientais da localidade. Sendo um processo que 

deve ocorrer de “cima para baixo”, partindo do governo central, para evitar o “clientelismo”, 

porém as atividades produtivas e de serviços devem se dar na própria comunidade 

(CAMPANHOLA; SILVA, 2009). 

Para os autores, a reforma agrária deve ter o compromisso de melhorar a qualidade de 

vida da população local, viabilizar oportunidades de renda e buscar o exercício da cidadania. 

Apenas a inter-setorialidade das políticas públicas permitirá que se determinem ações que 
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incorporem diversos setores da economia, como educação básica rural, habitação rural, 

previdência social e infra-estrutura básica, entre outros. 

De acordo com Sen (2000), o programa de reforma agrária está associado com o 

aumento do grau de tomada de decisões dos trabalhadores rurais e, portanto, com o 

desenvolvimento das “capacidades humanas”. 

As estratégias socioeconômicas elaboradas, definidas e implementadas pelas famílias 

assentadas implicam em situações de liberdade na tomada de decisões no que se referem às 

possibilidades de desenvolvimento no contexto da agricultura familiar. Assim, a expansão da 

liberdade é o fim prioritário e, simultaneamente, o meio principal do desenvolvimento. O 

desenvolvimento consiste na remoção de vários tipos de restrições que deixam às pessoas 

pouca escolha e pouca oportunidade para exercerem a sua ação racional (SEN, 2000).  

Para que esse processo de desenvolvimento ocorra é preciso dar condições de vida, 

trabalho e produção para as famílias, ou seja, oportunidades e intitulamentos8, bem como a 

reforma agrária que aumenta a capacidade humana e confere autonomia aos indivíduos (SEN, 

2000). 

 

2.2.4 As Novas Relações entre o Rural e o Urbano 
 

 

 O conceito de desenvolvimento rural é bastante amplo e não se confunde com o de 

desenvolvimento agrícola. Compreende questões relacionadas ao território (recursos naturais, 

infra-estrutura de transportes e comunicações), à população rural (trabalho, educação, saúde, 

habitação, serviços públicos, entre outros) e ao desenvolvimento econômico (setorial e geral). 

Além disso, o desenvolvimento rural deve estar de acordo com aspectos econômicos, sociais e 

ambientais. 

 Segundo Veiga (2000 apud KAGEYAMA, 2008), o “desenvolvimento rural” não 

existe separado do desenvolvimento urbano. Por ser um fenômeno complexo, recorre- se ao 

“recurso mental de simplificação”, estudando separadamente o “lado rural do 

desenvolvimento”.  

 O desenvolvimento local é um processo que traz novas perspectivas de adequação das 

políticas públicas às particularidades regionais, e dos espaços urbanos e rurais, no que se 

refere à dimensão física, econômica, social e cultural. Processo esse, acelerado pelas novas 

                                                 
8 Por intitulamento entende-se o conjunto de pacotes alternativos de bens que podem ser adquiridos mediante o 
uso de vários canais legais de aquisição facultados de uma pessoa (SEN, 2000).  
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tendências da globalização, da descentralização, do planejamento e da gestão dos recursos 

naturais, além dos novos desempenhos dos atores locais. Ademais, tem havido uma maior 

relação entre as atividades econômicas, em cadeias e em estruturas de rede, e a mudança para 

o meio rural de atividades tipicamente urbanas (CAMPANHOLA; SILVA, 2009). 

 Para Abramovay (2003 apud KAGEYAMA, 2008), são três os aspectos básicos que 

caracterizam o meio rural: “a relação com a natureza, a importância das áreas não densamente 

povoadas e a dependência do sistema urbano”. Ainda que existam aspectos comuns da 

ruralidade, o meio rural caracteriza-se por sua diversidade.  

Nos últimos anos ocorreram transformações significativas no meio rural brasileiro, 

tanto em termos de ocupação da mão-de-obra, quanto das relações com o meio urbano. Essa 

nova configuração do meio rural vem sendo denominada de “novo rural” brasileiro (SILVA, 

1999). 

 A partir da década de 1990 a pluriatividade9 no rural brasileiro ganhou novas funções 

e passou a despertar maior interesse de estudiosos brasileiros. Os sistemas agrários passaram 

por processos de evolução, impostos pelas restrições agroecológicas, sociais e econômicas. As 

mudanças nos sistemas de produção foram necessárias e induziram o processo de inovação 

tecnológica, introduzindo também serviços ao longo da cadeia produtiva. 

 Estas transformações foram resultado de fatores externos e internos. Sendo assim, 

houve uma redução da distância entre o meio urbano e o rural, levando o desenvolvimento 

dos espaços rurais a não depender somente das atividades agrícolas, mas também da 

capacidade de atrair outras atividades econômicas, e influenciando o surgimento de uma 

relação de complementaridade entre o rural e o urbano. 

 A descentralização econômica e a disseminação espacial dos serviços proporcionaram 

condições para que as plantas industriais se instalassem em áreas rurais. Sendo assim, o 

desenvolvimento econômico e a expansão das cidades tornaram mais fácil o acesso das 

populações rurais a bens e serviços urbanos, reduzindo a distância física e social entre as 

populações urbana e rural.  

 Desta forma, o rural brasileiro ganhou novas funções e conseqüentemente não pode 

mais ser tomado apenas como um conjunto de atividades agropecuárias e agroindustriais. As 

atividades não-agrícolas como moradia, turismo, lazer e outras, cresceram, assim como as 

                                                 
9 Por pluriatividade entende-se a combinação de todas as atividades agrícola e não-agrícolas exercidas por todos 
os membros do domicílio, dentro ou fora das explorações agropecuárias, complementares ou suplementares à 
renda familiar. 
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atividades de preservação do meio ambiente, os negócios intensivos nas áreas de criação de 

pequenos animais, floricultura e horticultura. 

 Para Campanhola et al (2008, p. 12),  

O traço comum entre o novo e o velho rural é a sua heterogeneidade, o que impede 
a generalização de situações locais específicas. Há novas formas de poluição e 
destruição da natureza associada tanto às novas atividades agrícolas, como às não-
agrícolas. Mesmo nos condomínios rurais habitados por famílias de altas rendas, o 
tratamento do lixo e o esgotamento sanitário são muito precários na grande maioria 
dos casos. 
 

 Diante destas mudanças que ocorreram no meio rural é importante destacar que as 

políticas de desenvolvimento devem se adequar às realidades locais, observando as 

particularidades, as prioridades, os meios e as estratégias adequadas de desenvolvimento, com 

o objetivo de suprir as necessidades econômicas, ambientais, políticas e sociais da população 

local. 

 
 
2.2.5 A Pobreza Rural no Estado do Ceará 
 

 

A política macroeconômica que predomina no Estado do Ceará foi baseada no Plano 

de Desenvolvimento Sustentável para o Ceará, 1995-1998 e aborda aspectos 

macroeconômicos e regionais. As medidas de políticas estão fundamentadas em questões 

relacionadas à conservação da natureza, reorganização espacial (como medidas para diminuir 

a concentração espacial, promoção do desenvolvimento do interior, redistribuição do 

transporte, infra-estrutura de energia e comunicação, entre outros), além do desenvolvimento 

dos recursos humanos, geração de emprego e renda e desenvolvimento da ciência, tecnologia 

e inovação (BAR-EL, 2006). 

A política rural específica adotada no Estado para combater os problemas de pobreza e 

de baixos níveis de desenvolvimento está incluída no Segundo Plano Indicativo para o 

Desenvolvimento Rural do Ceará, 1999-2002. Neste plano são apresentados programas de 

combate à pobreza, modernização da agricultura tradicional, novas oportunidades de emprego 

não-agrícola e apoio aos serviços para a agricultura. Com relação ao combate à pobreza 

existem quatro projetos principais: o projeto São José, o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), o Programa de Reforma Agrária (Cédula 

da Terra) e o Programa Seguro Safra (BAR-EL, 2006). 

O Governo do Estado do Ceará, na tentativa de reduzir os problemas e promover o 

desenvolvimento rural, substituiu, em 1995, o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor 
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(PAPP), pelo Projeto São José (PSJ), cujo objetivo era a implementação de ações de 

desenvolvimento sustentável no Estado com participação das comunidades, para aumentar o 

acesso das populações rurais mais pobres às atividades de geração de emprego e renda, além 

da provisão de serviços sociais básicos e de infra-estrutura como meios para a redução da 

pobreza rural. O Projeto São José, em 1996, passou a denominar-se Programa de Combate à 

Pobreza Rural (PCPR). Desde então, foram financiados e implantados vários subprojetos 

relacionados a infra-estrutura, produção e desenvolvimento social em comunidades 

distribuídas em municípios situados em diferentes microrregiões do Estado (KHAN; SILVA, 

2005). 

Para KHAN et al (2008b), o Projeto São José gerou melhorias na qualidade de vida da 

população beneficiada por meio da implantação de subprojetos de abastecimento de água, 

eletrificação e mecanização agrícola, assim como aspectos relacionados a indicadores 

fisiográficos, fundiários e agrícolas, infra-estrutura de apoio, consumo rural de energia 

elétrica, número de matrículas nas escolas rurais, entre outros.  

O PRONAF apóia a agricultura familiar com o objetivo de melhorar a capacidade de 

produção, emprego e renda por meio do financiamento à infra-estrutura rural e serviços para 

ajudar o desenvolvimento da agricultura familiar (BAR-EL, 2006). 

O Programa de Reforma Agrária – Cédula da Terra oferece aos trabalhadores sem 

terra, por meio de empréstimos, a oportunidade de aquisição da terra com negociação direta 

com os proprietários, além da aquisição de verbas para investimento (SCHIAVI, 2003). 

O Programa Seguro Safra tem como objetivo garantir uma renda, por tempo 

determinado, para os agricultores que tenham perdido 50% ou mais de sua safra em 

decorrência da seca. Tal benefício cobre as culturas de milho, feijão, mandioca e algodão 

(BAR-EL, 2006). 

Para dar continuidade ao Projeto São José e ao Programa Luz no Campo, que 

aumentaram a taxa de atendimento de energia elétrica no período de 1996 a 2004, foi criado o 

Programa Luz para Todos que tem como objetivo levar energia elétrica para todos os 

domicílios rurais até o ano de 2008. No Ceará, a meta é de efetuar 145.000 ligações e de 

acordo com dados do Governo do Estado, no período de 2004 a 2007, 94,10 mil domicílios 

rurais foram beneficiados (SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, 2009). 

Para Bar-El (2006), ainda que essas políticas contribuam para o desenvolvimento 

econômico do Estado, em sua maior parte, aliviam os sintomas, mas não são suficientes para 

resolver problemas estruturais básicos como a enorme diferença entre o setor rural e o setor 
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urbano, além do o fraco estímulo às atividades não-agrícolas e do reduzido apoio a pequenas 

empresas de processamento primário de produtos agrícolas. 

 
 



3 Metodologia  

 

3.1 Área de Estudo 

O Estado do Ceará está localizado no semi-árido do Nordeste, sua superfície é de 

146,7 mil km² e essa área apresenta uma população de 8.106.653 habitantes, o que 

corresponde a 15,88% da população do Nordeste (IPECE, 2004). 

Segundo dados do IBGE (2008), o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Ceará 

foi de R$3.735,00, em 2002 e, em 2005, alcançou o valor de R$5.054,00, enquanto que o do 

Brasil foi de R$8.378,00 e R$11.658,00, respectivamente. Dessa forma, verifica-se que o PIB 

do Ceará é menos da metade do PIB per capita do País, sendo considerado como um dos 

Estados mais pobres da Federação. 

No acumulado, de 2002 a 2005, a economia cearense cresceu 9,3%, o que significou 

uma taxa média anual de 3,1%, próxima das taxas do País de 10,0%, no acumulado e, de 

3,2%, ao ano (IPECE, 2008). 

 

3.2 Natureza e Fonte dos Dados 

 

Foram utilizados dados secundários compilados junto aos microdados das Pesquisas 

Nacionais por Amostras de Domicílio (PNAD), obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), tomando como referência anos selecionados10 de 1992 a 2007. A amostra 

foi representada por informações relativas às características do processo de formação de 

rendimentos do trabalho, limitada aos indivíduos classificados de acordo com a renda familiar 

per capita11 e residentes nas comunidades rurais12 (SILVA JÚNIOR, 2006). 

 

 
                                                 
10 O modelo foi estimado para os anos de 1992 a 2007, exceto para 1994 e 2000 (CENSO), porém foram 
selecionados apenas quatro anos (1992, 1996, 2001 e 2007) para representar o período porque foram típicos em 
termos de significância dos parâmetros. 
 
11 Ver Hoffmann (1998). 
12 Segundo o IBGE (2008), em situação urbana consideram-se as áreas urbanizadas ou não, correspondentes às 
cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas urbanas isoladas. A situação rural abrange toda 
a área situada fora do perímetro urbano, inclusive os aglomerados rurais de extensão urbana, os povoados e os 
núcleos. 
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3.3 Métodos de Análise 

 

Diante das discussões relacionadas ao conceito de pobreza, a forma mais comumente 

utilizada para medi-la é o estabelecimento de uma linha de pobreza dada por um nível de 

renda abaixo da qual as pessoas são classificadas como pobres. No que se refere à construção 

de linhas de pobreza, não existe um consenso entre os pesquisadores, porém muitos 

concordam que o conceito de pobreza absoluta é o mais relevante, pois a maioria da 

população não dispõe de recursos para suprir suas necessidades básicas. O critério de meio 

salário mínimo é adotado no presente estudo como linha de pobreza absoluta. 

O INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) do IBGE será utilizado como 

deflator, por ser um índice de custo de vida. Seu cálculo é feito por meio da média ponderada 

dos índices elaborados pela Fundação IBGE para as seguintes regiões metropolitanas: São 

Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, 

Brasília e Belém.  

A TABELA 1 apresenta os valores do salário mínimo com base em Dezembro de 2007 

de acordo com o INPC. Como linha de pobreza foi empregado o valor do menor salário 

mínimo do período que corresponde ao ano de 1992. 

Tabela 1 – Equivalência entre valores 

Ano 

INPC para 
Dezembro de 

2007 
Salário Mínimo 
corrente (Maio) 

Salário Mínimo em 
valores de Dezembro 

de 2007 

Razão: Sal. Mín. 
da referência /Sal. 

Mín. 1992 
1992 1814,305195 Cr$ 230.000,00 151,74 1,0000 
1996 2,102529 R$ 112,00 235,48 1,5519 
2001 1,596597 R$ 180,00 287,39 1,8940 
2007 1,025482 R$ 380,00 389,68 2,5681 

            Fonte: Elaboração do autor.  

 

Para estudar as causas da pobreza rural cearense foram selecionadas as seguintes 

variáveis: educação, idade, cor da pele, gênero, atividade principal do trabalho e 

transferências governamentais do Estado do Ceará, cuja operacionalização será descrita 

adiante. 

 

3.4 Modelo Logit de Regressão 

 

O modelo de regressão Logit utilizado neste trabalho se baseia na metodologia 

utilizada em Fiszbein y Psacharopoulos (1995, apud SILVA JÚNIOR, 2007) e no estudo 
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realizado por Silva Júnior (2007) para o Nordeste do Brasil na década de 1990. Este modelo 

tem como objetivo determinar as variáveis que apresentam associação com a pobreza rural no 

Estado do Ceará.  

Para tal, o indivíduo é considerado a unidade econômica da análise. Logo, a variável 

dependente é representada por uma variável dummy que assume o valor um, se o indivíduo é 

pobre e zero, se não o for, classificação que está de acordo com a renda individual. 

A função especificada é dada pela probabilidade de estar ou não abaixo da linha de 

pobreza, condição esta que depende de características individuais. A relação é definida por: 

ii Xe
P

∑+
=

− β
1

1
  (01) 

As características para cada indivíduo i, como educação, idade, idade elevada ao 

quadrado para captar efeitos do ciclo de vida, cor, gênero, atividade ocupacional e 

transferências de renda são dados pelo vetor de características Xi.  

Com relação à educação, foram utilizadas quatro variáveis dummy: X1 se o indivíduo 

tem ensino fundamental incompleto; X2 se o indivíduo possui o ensino fundamental completo; 

e X3 se possui o ensino médio completo. A variável de comparação foi o indivíduo ter 

declarado não possuir o referido ano de estudo. É esperado que, à medida que o indivíduo 

aumente sua escolaridade, a probabilidade de ser pobre diminua. 

No que diz respeito à idade, tem-se: X5, que é a idade do indivíduo e X6 a idade 

elevada ao quadrado para captar os efeitos do ciclo de vida. É de se esperar que a 

probabilidade de ser pobre seja menor com a idade até uma faixa de idade mais produtiva dos 

indivíduos e decresça a partir desse período. 

No que se refere à cor, a variável dummy X7 assume valor igual a um, se o indivíduo 

declarou-se de cor branca e valor zero, se não branco. É esperado que os indivíduos não 

brancos tenham maior probabilidade de serem pobres. 

A variável gênero também é uma dummy onde X8 assume o valor igual a um, se o 

indivíduo for do sexo masculino e zero se do feminino. É esperado que os indivíduos do sexo 

masculino tenham menor probabilidade de serem pobres. 

 Com relação à principal atividade de trabalho a variável é uma dummy, X9, que 

assume valor igual a um, se sua atividade principal é fora da agricultura e zero, se a 

agricultura é a sua principal atividade de trabalho. Espera-se que os indivíduos empregados 



 

  

38 

fora da agricultura tenham menores probabilidades de serem pobres que os que estão na 

agricultura.  

No que diz respeito às transferências governamentais, a variável X10 assume o valor 

igual a um, se o indivíduo recebe rendimento de aposentadoria, assim como a variável X11 

possui valor igual a um, se o indivíduo recebe pensão, e valor zero, caso contrário. É de se 

esperar que os indivíduos que não recebem transferências governamentais tenham maior 

probabilidade de serem pobres. 

A estimação da equação (1) é do tipo não linear, pois o efeito marginal de uma 

variável sobre a probabilidade depende do nível das outras variáveis. Sendo assim, o seu 

efeito marginal é especificado por: 

)1( cci
i

PP
X

P −=
∂
∂ β   (02) 

onde Pc é a probabilidade de que um indivíduo com as características definidas esteja em 

condição de pobreza. Os resultados do efeito marginal podem ser avaliados pelos valores 

médios ou pela moda das variáveis explicativas, e medem o efeito marginal na probabilidade 

a partir desses valores. Assim como também podem ser feitas estimações para indivíduos com 

determinadas características, colocando os valores que os caracterizam e avaliando o efeito 

marginal de cada variável, sendo esta interpretação útil no caso de variáveis explicativas 

binárias. 

Se P é a probabilidade de ser pobre e (1 – P) a probabilidade de não ser pobre, a razão 

de probabilidade pode ser definida da seguinte forma: 

ii

ii

X

X
e

eP

P ∑=
∑

=
− −

β

β

1

1
  (03) 

Visto que P é não linear em X e também nos β, para resolver o problema de estimação 

a função pode ser linearizada. Portanto, pode-se escrever: 

ii XP

P
∑=









−
β

1
log                (04) 

Para fins de estimação13, inclui-se um componente aleatório de perturbação 

estocástico, como a seguir: 

                                                 
13 Ver Gujarati (2006) 
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iii XP

P εβ +=








− ∑1
log   (05) 

Essa equação representa o modelo Logit. O parâmetro βi indica a mudança em ln 

[P/(1-P)] causado pela variação de Xi. O exponencial de βi indica a mudança em [P/(1-P)], 

causada pela variação de Xi. Além disso, βi P(1-P) indica a mudança em P, a probabilidade de 

que um indivíduo seja pobre causado pela variação de Xi, isto é, o seu efeito marginal.  

Para provar a hipótese de que os coeficientes são iguais a zero é utilizada a estatística 

“z”, normal. Se o z for grande, ou a significância associada é pequena, então, recusa-se a 

hipótese com um nível de confiança de (1-sig)100 por cento. 

Uma importante observação é a de que o termo de erro do modelo logit é 

heterocedástico14. Para resolver esse problema, emprega-se o método de máxima 

verossimilhança no cálculo da estimação que calcula a matriz de covariância cujo objetivo é 

corrigir problemas de heterocedasticidade.  

O modelo estimado para determinar os fatores que mostram maior associação com a 

pobreza de um indivíduo residente na área rural do Estado do Ceará é o seguinte: 

iiij XP

P εβ +=








− ∑1
log   (06) 

Onde as variáveis Xi foram definidas anteriormente. 

 

3.5 Estatísticas Descritivas 

 
 

A partir dos microdados das Pesquisas Nacionais por Amostras de Domicílio será feita 

uma análise descritiva das variáveis relacionadas às causas da pobreza rural cearense e para 

descrever algumas características relacionadas ao acesso a bens públicos como água 

canalizada, coleta de lixo e iluminação elétrica. 

 

                                                 
14 Ver Gujarati (2006) 



4 Resultados e Discussão 

 

Na seção 4.1 são analisadas as características da pobreza rural cearense.  

Na seção 4.2 é verificada a evolução da pobreza rural do Estado de acordo com a linha 

da pobreza calculada no modelo. 

Na seção 4.3 são analisadas as causas estruturais da pobreza por meio do modelo Logit 

de regressão. Nesse modelo, a variável dependente será a linha de pobreza em função das 

variáveis explicativas: educação, idade, cor, gênero, atividade principal de ocupação e 

transferências governamentais.  

Na seção 4.4 é analisada a pobreza e sua relação com variáveis relacionadas aos bens 

públicos como: acesso a água, iluminação elétrica e destino do lixo. 

 

4.1 Caracterização da População Rural no Ceará 

 

 A TABELA 2 mostra os quartis da renda per capita da população residente na área 

rural do Estado do Ceará segundo as características de atividade principal de trabalho, cor e 

gênero. De acordo com as estatísticas do teste de hipóteses Qui-quadrado, para os anos 

pesquisados, verifica-se que para a atividade principal de trabalho existem diferenças quando 

esta é analisada por meio dos quartis de renda per capita. A partir desses resultados pode-se 

verificar a redução da participação da agricultura na economia do Estado, pois a renda não-

agrícola vem aumentando, ao longo dos anos, numa proporção maior que a renda agrícola, 

admitindo-se que o crédito do PRONAF não foi suficiente para gerar melhorias tecnológicas e 

de produtividade na região.  
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Tabela 2 – Quartis de renda e características da po pulação rural cearense nos anos de 1992, 
1996, 2001 e 2007. 

    1992     1996     2001     2007   

Características 
1º 

Quartil 
2º 

Quartil 
3º 

Quartil 
1º 

Quartil 
2º 

Quartil 
3º 

Quartil 
1º 

Quartil 
2º 

Quartil 
3º 

Quartil 
1º 

Quartil 
2º 

Quartil 
3º 

Quartil 

Atividade agrícola 37,70 65,97 115,46 38,20 70,08 128,25 42,58 78,23 146,35 54,69 113,85 208,56 
Atividade não 
agrícola 39,58 80,82 137,85 58,87 86,62 144,37 62,53 102,18 171,06 98,45 167,29 266,63 

Branco 39,58 69,47 123,45 42,05 78,63 145,21 53,75 95,80 183,61 68,41 133,31 245,81 

Não branco 37,96 65,97 116,56 39,48 73,59 132,46 46,45 81,03 145,82 65,08 128,19 224,84 

Feminino 38,22 68,75 120,73 42,05 76,39 136,66 47,90 85,75 159,66 61,53 129,89 235,86 

Masculino 38,38 65,97 116,87 39,48 73,59 134,56 47,90 83,42 151,68 68,37 129,89 225,61 
Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor. 

 

Com relação à cor, os indivíduos caracterizados como brancos são mais bem 

remunerados do que os não brancos. Observa-se também a inexistência de desigualdade 

quando são analisados o gênero e os quartis de renda. Verifica-se que a renda dos indivíduos 

do terceiro quartil além de ser maior do que as do primeiro quartil vem aumentando ao longo 

dos anos.  

De acordo com esta metodologia, o resultado verificado para o gênero sugere que não 

é a renda recebida pelas mulheres que contribui para o fato destas serem mais propensas à 

pobreza que os homens. Segundo a literatura especializada15, quando as mulheres podem 

obter rendimentos fora de casa, a sua posição relativa como mulher tende a melhorar, 

inclusive no âmbito familiar. A liberdade para poder trabalhar fora de casa pode contribuir 

para que as mulheres tenham mais liberdade para não sofrer de fome, doença e privação 

relativa. Além disso, as taxas de fecundidade tendem a declinar à medida que as mulheres 

conquistam mais poder. Os efeitos das altas taxas de natalidade incluem a negação de 

liberdades substanciais. 

Ainda segundo o mesmo estudo, quando as mulheres conseguem as oportunidades que 

em sua maior parte são reservadas aos homens, elas saem-se tão bem quanto eles. A 

participação das mulheres pode fazer muita diferença, como exemplo tem-se o Banco 

Gramenn, em Bangladesh, que fornece crédito a mulheres, cujos resultados são notáveis. Nas 

atividades agrícolas, no que se refere à propriedade da terra, a participação das mulheres 

também pode ter influência decisiva sobre a economia, com efeitos de longo alcance, 

inclusive no desenvolvimento do meio ambiente, portanto, deve-se pensar em políticas que 

combatam a discriminação de gênero. 

                                                 
15 Ver Sen (2000). 
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Na TABELA 3 é apresentada a escolaridade média da população rural cearense 

segundo o gênero e a atividade profissional. É possível verificar, que, para todos os anos 

analisados, o teste de hipóteses Qui-quadrado, confirma a hipótese de que as mulheres têm 

mais anos de estudo do que os homens. Além disso, de 1992 para 2007 aumentaram os anos 

de estudo tanto dos indivíduos do sexo masculino quanto os do sexo feminino. Este resultado 

confirma as conclusões obtidas por meio do modelo Logit apresentado na seção 4.3, 

destacando-se o grau de escolaridade como fator importante para a redução da pobreza rural.  

 

Tabela 3 – Média dos anos de estudo segundo o  
gênero e a atividade principal de trabalho nos  

anos de 1992, 1996, 2001 e 2007.  
  Anos 

Características 1992 1996 2001 2007 
2,1 2,4 3,1 4,7 Masculino 

Feminino 2,8 3,1 3,8 5,3 
2,1 2,4 3,0 4,2 

    
Atividade agrícola 
Atividade não-
agrícola 3,3 3,9 4,7 6,8 

               Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor. 

 

Quanto à atividade principal de trabalho, ainda de acordo com a TABELA 3, as 

pessoas que estão empregadas no setor agrícola possuem menos anos de estudo do que as que 

estão fora da agricultura. Além disso, houve um aumento dos anos de estudo no período de 

1992 a 2007. 

A TABELA 4 apresenta o percentual das famílias rurais de acordo com o gênero, raça 

e atividade principal de trabalho dos chefes de família. Verifica-se que o percentual de 

famílias chefiadas por indivíduos do sexo masculino é maior do que as do feminino. Ademais, 

a maioria das famílias é chefiada por homens não brancos que têm como principal trabalho a 

atividade agrícola.  

 

TABELA 4 – Percentual das famílias rurais, nos anos  de  
1992, 1996, 2001 e 2007, segundo gênero, raça e ati vidade  

de trabalho principal de seus chefes 
Chefe da família 1992 1996 2001 2007 

Masculino 89,6 60,6 84,6 87,9 

Feminino 10,4 39,4 15,4 12,1 
Branco 27,0 25,4 25,9 26,5 
Não branco 73,0 74,6 74,1 73,5 

Atividade trabalho agrícola 78,2 71,0 71,8 74,7 
Atividade trabalho não 
agrícola 21,8 29,0 28,2 25,3 
Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor. 
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A FIGURA 1 mostra o percentual das famílias rurais de acordo com os anos de estudo 

de seus chefes no ano de 1992. Observa-se que a maioria dos chefes não possuem anos de 

estudo, fato este também verificado nos anos de 1996, 2001 e 2007, de acordo com as 

FIGURAS 2, 3 e 4, respectivamente, significando que apesar de ser uma variável que reduz a 

probabilidade de pobreza, como será verificado nos resultados do modelo Logit16, ainda é 

grande o percentual de pessoas que possuem poucos anos de estudo. 
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           Figura 1 – Percentual das famílias rurais, no ano de 1992,  
           segundo os anos de estudos de seus chefes.         
          Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor. 
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            Figura 2 – Percentual das famílias rurais, no ano de 1996,  
            segundo os anos de estudos de seus chefes. Fonte: Dados  
            da PNAD, elaboração do autor. 

 

                                                 
16 Ver seção 4.3. 
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ANOS DE ESTUDOS - 2001
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Figura 3 – Percentual das famílias rurais, no ano de  
2001, segundo os anos de estudos de seus chefes. 
Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor. 

 
 

ANOS DE ESTUDOS - 2007
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Figura 4 – Percentual das famílias rurais, no ano de  
2007, segundo os anos de estudos de seus chefes. 
Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor. 

 
 
 

A FIGURA 5 apresenta a relação entre renda e educação, obtida por meio de regressão 

simples entre a renda dos indivíduos na escala logarítmica (eixo da ordenada) e os anos de 

estudo (eixo da abscissa). Segundo autores citados anteriormente, existe uma relação perversa 

entre a renda e a escolaridade, pelo fato da renda ser um determinante dos anos de estudo. O 

aumento do número de anos de estudo não altera de forma significativa o desenho de 

desigualdade nas áreas rurais, já que a educação é transmitida dos pais para os filhos ao longo 
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do tempo. Fato este observado em todos os anos pesquisados, como pode ser visto nas 

FIGURAS 6, 7 e 8. 
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Figura 5 – Relação entre a renda e a educação em 1992. 
 Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor. 
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Figura 6 – Relação entre a renda e a educação em 1996. 
 Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor. 
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LOGREN - 2001
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Figura 7 – Relação entre a renda e a educação em 2001. 
 Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor. 

 
 

LOGREN - 2007
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Figura 8 – Relação entre a renda e a educação em 2007. 
 Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor. 

 

Deve-se destacar que a expansão do sistema educacional e sua melhoria são 

fundamentais para superar o problema da pobreza rural nordestina, gerando desenvolvimento 

devido ao aumento da produtividade que promove o crescimento econômico.  

 

 

 

 



 

  

47 

4.2 Evolução da Pobreza Rural  

 

A partir dos microdados da PNAD foi possível verificar que, em 1992, 54,3% da 

população rural do Estado encontravam-se abaixo da linha de pobreza. Esse percentual 

diminuiu, no decorrer dos anos, para 51,1%, 44,6% e 29,5%, em 1996, 2001 e 2007, 

respectivamente. De acordo com esses resultados, a pobreza rural cearense era maior no início 

da década de 1990. Tal fato pode ser explicado pelos efeitos do Plano Real e pela adoção de 

políticas de combate à pobreza que contribuíram para a redução da pobreza rural cearense. 

Na TABELA 5 é analisado o percentual dos indivíduos residentes nas áreas rurais do 

Estado de acordo com suas características. Para gênero e cor não há diferenças significativas 

entre os pares analisados, enquanto que para os demais, existem diferenças o que significa, 

por exemplo, que, no ano de 1992, 34,5% dos indivíduos que se encontravam abaixo da linha 

de pobreza possuíam ensino fundamental incompleto.  

Tabela 5 – Percentual das características da população  
rural do Ceará de acordo com a linha da pobreza  

em 1992, 1996, 2001 e 2007 
     1992 1996 2001 2007 

Características Abaixo LP Abaixo LP Abaixo LP Abaixo LP 

Masculino 61,1 62,8 61,0 62,3 

Branco 24,6 23,5 23,0 27,0 

Aposentado 1,1 2,0 2,0 0,7 

Pensionista 0,3 0,7 0,1 0,2 

Fundamental incompleto 34,5 40,9 43,9 38,6 

Fundamental completo 3,2 5,1 11,1 25,3 

Ensino médio 0,4 0,8 1,1 8,1 

Trabalho não agrícola 21,3 15,9 19,5 14,9 
        Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor.  
        Nota: LP significa linha da pobreza.  

 

Com o objetivo de reduzir a pobreza no Estado do Ceará, combatendo suas causas e 

não apenas suas conseqüências, o Governo instituiu, em 2003, o Fundo Estadual de Combate 

à Pobreza (FECOP), na tentativa de criar meios para que os pobres pudessem migrar para a 

condição de não pobre, fortalecendo as condições de acesso à renda, bens e serviços, e 

melhores condições de se integrarem ao mercado, fatores considerados essenciais para a 

sobrevivência humana de forma digna. O FECOP buscou atingir seus objetivos por meio de 

programas de transferência de renda e programas estruturantes, obtendo resultados positivos.   

Dentre seus objetivos estratégicos destacam-se o fortalecimento do capital humano 

(educação, saúde e capacitação para a ocupação e geração de renda); capital social (estímulo 
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às práticas de trabalho cooperativo e associativo dentro da comunidade); capital físico (acesso 

à infra-estrutura – água, saneamento, transporte, energia, habitação, terra, insumos, tecnologia 

da informação, etc.); e financeiro (acesso ao crédito) 17. 

A interação entre a política econômica e a social é evidente, o que leva a concluir que 

uma política não se faz sem a outra, pois a política econômica cuida de planejar a produção 

material, enquanto a política social cuida de planejar as condições de acesso. Além disso, essa 

interação é relevante, pois as desigualdades sociais surgem nas condições de acesso e, por 

isso, a política social coloca sempre uma questão de poder.  

 

4.3 Causas Estruturais da Pobreza  

 

A partir da correlação entre a linha de pobreza e as seguintes variáveis: gênero, 

aposentados, pensionistas, fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio e 

atividade agrícola observou-se que a variável cor não foi significativa. Tal fato pode ser 

justificado tendo em vista que, no País, é grande a miscigenação, com destaque para a região 

Nordeste. Sendo assim, essa variável não foi incluída no modelo de regressão Logit, 

apresentado a seguir.  

A TABELA 6 apresenta os resultados da estimação Logit realizada para compreender 

as relações estatísticas, que esclarecem as causas estruturais da pobreza rural no Estado do 

Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Ver Holanda (2006). 
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Tabela 6 – Análise probabilística das variáveis correlacionadas com a pobreza rural do 
Estado do Ceará, a partir do modelo Logit, nos anos de 1992, 1996, 2001 e 200718. 

            1992        1996            2001          2007 
Linha da 
pobreza            Coef.     Sig.        Coef.      Sig.           Coef.    Sig.           Coef.  Sig. 

Idade 0,054 0,000 0,008 0,576* -0,027 0,000 0,020 0,316* 
Idade ao 
quadrado -0,001 0,000 -0,001 0,065* -0,000 0,003 -0,001 0,027 

Gênero -0,207 0,033 -0,375 0,000 -0,532 0,000 -0,626 0,000 
Fundamental 
incompleto -0,593 0,000 -0,440 0,000 -0,280 0,020 -0,370 0,010 

Fundamental -1,482 0,000 -1,198 0,000 -1,091 0,000 -0,673 0,000 

Médio -2,364 0,000 -1,509 0,000 -2,504 0,000 -1,309 0,000 

Aposentado -1,408 0,000 -1,943 0,000 -2,369 0,000 -2,839 0,000 

Pensionista -1,882 0,001 -0,982 0,030 -3,332 0,001 -3,213 0,002 
Atividade 
Principal -0,310 0,004 -0,815 0,000 -0,873 0,000 -1,240 0,000 

Constante 0,373 0,116* 1,183 0,000 1,834 0,000 0,657 0,069* 

Pseudo R2 0,094  0,114  0,159  0,143  
LR Qui-
quadrado 296,85  356,85  418,14  354,00  

    Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor.  
    Nota: (*) Denota que o coeficiente é não significativo ao nível de 5%.  
 

 

Para avaliar a significância estatística dos coeficientes foi usada a estatística “normal” . 

Este teste é utilizado para a prova de hipóteses em torno dos coeficientes de regressão. A 

hipótese nula é de que o coeficiente estimado para cada variável é zero. Consequentemente, 

os resultados da estimação mostram aquelas variáveis que são estatisticamente significantes. 

Com relação ao número de iterações para a maximização da função de 

verossimilhança, foram necessárias cinco para os anos de 1992 e 1996 e sete para os anos de 

2001 e de 2007. Para todos os anos a estatística “LR qui-quadrado” foi significativa, 

indicando que o modelo é estatisticamente significante.  

Na regressão para o ano de 1992, os indivíduos que são do gênero masculino, 

mantidas as demais variáveis constantes, apresentam menor probabilidade de serem pobres, 

este resultado demonstra o empobrecimento mais acentuado das mulheres, pois estas são 

prejudicadas pelas características desvantajosas da inserção no mercado de trabalho. 

Quanto aos aposentados ou pensionistas, mantidas as demais variáveis constantes, 

estes têm menor possibilidade de serem pobres. Isso mostra a importância da Previdência 

Social como um instrumento de distribuição de renda e, em função disso, tem participação 

importante na redução do nível de pobreza do Estado. 

                                                 
18 Variáveis relacionadas a indivíduos do sexo feminino que são chefes de família e de acesso a bens públicos 
não foram incluídas na regressão, pois seus valores não foram significativos no modelo. 
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Quanto à atividade principal de trabalho, os indivíduos envolvidos em atividades não 

agrícolas, mantidas as demais variáveis constantes, possuem menor probabilidade de serem 

pobres. Esse resultado mostra um fluxo natural da força de trabalho que se desloca para a 

atividade que melhor remunera. 

Com relação às variáveis educacionais todas apresentaram os sinais esperados e 

tendem a diminuir a possibilidade de o indivíduo ser pobre à medida que aumenta os anos de 

escolaridade. É importante observar que dentre as variáveis educacionais a que caracteriza o 

indivíduo que possui o ensino médio obteve o maior coeficiente e, como se verá adiante, a 

educação tem um importante papel de combate à pobreza. 

No ano de 1996, os indivíduos do sexo masculino, os aposentados ou pensionistas e os 

que não têm como atividade principal de trabalho a agricultura possuem menor probabilidade 

de pobreza. Com relação às variáveis que caracterizam o nível educacional, estas 

apresentaram os sinais esperados, contribuindo assim para a redução da pobreza, sendo que o 

coeficiente que representa o ensino médio mostrou-se o mais importante. 

Para o ano de 2001, o fato de o indivíduo ser do sexo masculino, aposentado ou 

pensionista e não ter como atividade principal de trabalho a agricultura reduz a possibilidade 

de pobreza. Para o mesmo ano, as variáveis que caracterizam o nível educacional 

apresentaram os sinais esperados, contribuindo assim para a redução da pobreza, sendo que o 

coeficiente que representa o ensino médio mostrou-se o mais importante. 

O ano de 2007 apresenta uma variável não significativa que é a cor. A variável idade 

ao quadrado apesar de ser significativa ao nível de 95%, não apresentou o sinal esperado. Os 

indivíduos do sexo masculino, aposentados, pensionistas e que possuem a atividade de 

trabalho principal fora da agricultura apresentam menor possibilidade de pobreza. Quanto à 

educação, os sinais foram os esperados, contribuindo assim para a redução da pobreza. 

Novamente, a variável que representa os indivíduos que possuem ensino médio foi a que 

apresentou maior coeficiente. 

Com relação às mudanças verificadas ao longo do tempo as mulheres aumentaram 

suas chances de serem pobres, a idade perdeu a significância, as atividades agropecuárias 

aparentemente estão contribuindo para aumentar a pobreza provavelmente devido ao aumento 

dos incentivos para as atividades não agrícolas e os indivíduos aposentados ou pensionistas 

diminuíram as chances de serem pobres. 
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Para avaliar o impacto marginal das características individuais na probabilidade de os 

indivíduos serem pobres, considera-se o indivíduo típico a partir dos valores médios para a 

idade e pela estatística moda das variáveis dummy, os que possuem as seguintes 

características:  

• Ser do sexo masculino;  

• Perfazer 36 anos de idade; 

• Ter a principal ocupação no setor agrícola; 

• Não ser de cor branca; 

• Não ter instrução ou quantificar menos de um ano de educação institucional; e 

• Não receber aposentadoria, nem pensão. 

As probabilidades e os efeitos marginais dos coeficientes estimados das variáveis 

independentes na regressão são apresentados na TABELA 7.  

Tabela 7 – Probabilidades e efeitos marginais das variáveis correlacionadas  
com a pobreza rural do Estado do Ceará, nos anos de 1992, 1996, 2001 e 2007. 
  1992 1996   2001 2007 

Linha da 
pobreza                   Prob. 

             
Ef.    
Marg.(%) 

                
Prob. 

                
Ef. 
Marg.(%) 

                 
Prob. 

                
Ef. 
Marg.(%) 

                 
Prob. 

Ef. 
Marg.(%) 

Gênero 0,6016 -9,65 0,6190 -19,00 0,6052 -31,90 0,6329 -48,86 
Fundamental 
incompleto 0,3678 -27,73 0,4022 -22,29 0,3906 -16,77 0,3411 -28,89 

Fundamental 0,0547 -69,25 0,0799 -60,66% 0,1422 -65,42 0,2429 -52,56 

Médio 0,0140 -110,47 0,0172 -76,40 0,0453 -150,14 0,1349 -102,25 

Aposentado 0,0613 -65,78 0,1055 -98,39 0,1302 -142,01 0,1227 -221,67 

Pensionista 0,0109 -87,95 0,0128 -49,71 0,0182 -199,77 0,0259 -250,85 
Atividade 
Principal 0,2390 -14,49 0,2062 -41,29 0,2578 -52,34 0,2698 -96,82 

            Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor.  
            Nota: Prob. significa probabilidade e Ef. Marg., efeito marginal.  

 

No que se refere ao gênero, nos anos pesquisados, o indivíduo do sexo masculino 

obteve um efeito marginal negativo sobre a chance de ser pobre e, no decorrer dos anos, 

diminuiu a chance de pobreza dos mesmos, ou seja, em 1992, o efeito marginal foi de -9,65%, 

passando para -19%, -31,9% e -48,86%, em 1996, 2001 e 2007, respectivamente. O fato de 

ser mulher aparece como uma barreira para deixar de ser pobre e esse fato aumentou com o 

tempo. Isto mostra o quanto as mulheres são prejudicadas pelo ônus da pobreza, pois, nas 

famílias pobres, sua carga de trabalho em geral é maior que a dos homens por conta do tempo 

dedicado a afazeres domésticos, além disso, é menor seu acesso a atividades remuneradas. 
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Os diversos aspectos da situação feminina como capacidade para obter renda, papel 

econômico fora da família, alfabetização e instrução, direitos de propriedade, entre outros 

contribuem de forma positiva para encorajar a condição de agente das mulheres por meio da 

independência e do ganho de poder19.  

Outro ponto a ser destacado é com relação ao ganho de poder das mulheres no meio 

familiar, que pode reduzir de forma significativa a mortalidade infantil. Ademais, o maior 

nível de instrução e o emprego podem influenciar discussões públicas relacionadas a temas 

sociais como taxas aceitáveis de fecundidade e prioridades para o meio ambiente. 

Concluir o ensino fundamental apontou para um efeito marginal negativo sobre a 

chance de o indivíduo ser pobre, verifica-se, no decorrer dos anos, que a probabilidade de ser 

pobre diminuiu. Das variáveis relacionadas à educação, a conclusão do ensino médio tem a 

maior contribuição marginal. 

A partir desse resultado percebe-se que a incidência da pobreza está relacionada aos 

baixos níveis de educação o que mostra a importância da geração de conhecimento em todos 

os níveis constituindo-se assim a acumulação de capital humano nas famílias pobres, fato que 

beneficia a sociedade como um todo, dado que o maior nível de escolaridade contribui para 

reduzir os problemas relacionados a saneamento básico e doenças. 

As diferenças de renda entre pessoas de uma região diminuem quando aumenta o nível 

de escolaridade das camadas mais pobres. A educação é um importante estímulo para a 

modernização, e o progresso tecnológico é inútil sem uma população treinada para fazer uso 

dele. 

O maior problema que o Nordeste enfrenta é conseqüência da educação que, além de 

insuficiente não é compatível com as necessidades do sistema econômico nem com as 

oportunidades por ele oferecidas. É essencial um esforço no sentido de elevar a qualidade do 

sistema educacional e adaptá-lo às necessidades da população pobre. A educação é o 

elemento determinante da melhoria das condições de bem-estar, cidadania e liberdade de 

escolha e das oportunidades sociais20. 

Com respeito à variável que representa as pessoas que recebem aposentadoria ou 

pensão, o efeito marginal negativo mostra que a chance destas serem pobres é menor do que 

as que não possuem tais benefícios, fato este observado em todos os anos pesquisados. Como 

                                                 
19 Ver Sen (2000). 
20 Ver Leite (2002). 
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um fato preocupante pode-se ressaltar que, nos dois últimos anos da análise, dentre as 

variáveis analisadas, receber aposentadoria ou pensão foi o fator que mais contribuiu para 

diminuir a chance de um indivíduo ser pobre na zona rural cearense. Isto significa que 

oferecer ajuda direta às pessoas pobres é eficiente em termos de alívio dos problemas agudos, 

porém não contribui para um processo de longo prazo de diminuição da pobreza. Poderá 

influenciar na elevação do poder de compra dos pobres, mas esse efeito será apenas marginal. 

No que se refere à atividade de trabalho principal, de acordo com o resultado do efeito 

marginal, o qual é negativo, os indivíduos ocupados fora da agricultura têm menos chances de 

serem pobres se comparados com os que possuem atividade profissional na agricultura.  

O Ceará está localizado no semi-árido do Nordeste do Brasil, com superfície de 146,7 

mil km2 e clima tropical e equatorial ao mesmo tempo. A região é a mais pobre do País, 

marcada pela grande vulnerabilidade produtiva, porém o semi-árido é viável, desde que 

ocorra uma adesão plena dos envolvidos à implantação das mudanças tecnológicas e de 

conhecimento, que necessita estar junta e integrada.    

Deve-se destacar que a participação da agricultura na economia segue uma tendência 

natural de redução com o crescimento econômico, no longo prazo. A participação decrescente 

da agricultura na economia do Ceará não reflete um processo saudável de melhoria de 

tecnologia e produtividade e de mudança natural de emprego para outros ramos econômicos. 

A baixa produtividade na agricultura, a baixa tecnologia e eficiência empresarial, assim como 

a carência de emprego alternativo resultam no baixo nível de renda média. A diminuição da 

pobreza requer, portanto, a melhoria da produtividade agrícola, tanto quanto das atividades 

não-agrícolas21. Esse resultado sugere ainda que programas como o PRONAF não estão 

contribuindo de forma eficiente para combater a pobreza no Estado.   

Bar-El (2006) argumenta que a baixa produtividade é resultado de baixos níveis dos 

fatores de produção a saber: mão-de-obra (reduzido nível de capital humano); capital (pouco 

acesso a financiamento); e infra-estrutura (deficiente ou inadequada). O aumento da eficiência 

dessas condições pode se dar com o fornecimento de serviços de educação, treinamento 

profissional, infra-estrutura física e condições adequadas de gestão pública. 

As TABELAS 8, 9, 10 e 11 apresentam ainda outras medidas de ajustamento que são 

os percentuais corretamente preditos de 1’s, quando a probabilidade é menor do que o valor 

crítico (usualmente este valor é estabelecido como 0,5, porém neste caso específico foi 

                                                 
21 Ver Bar-El (2006). 
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utilizada a média da variável dependente em cada ano); e de zeros, quando a probabilidade é 

menor do que o valor crítico.    

Para o ano de 1992, a proporção de valores corretamente preditos para Y=0 é de 

52,16% e a proporção de valores corretamente preditos para Y=1 é de 73,97%. Tais 

resultados levam a um valor ponderado de predições corretas de 64,01%. 

 
 

Tabela 8 - Poder de Predição da Estimação do Modelo 
Logit para o ano de 1992 (Corte para o sucesso: C = 
0.543345)  

       
                   Equação Estimada            Probabilidade Constante 
 Y=0 Y=1 Total Y=0 Y=1 Total 
       
       P(Y=1)<=C 544 323 867 0 0 0 

P(Y=1)>C 499 918 1417 1043 1241 2284 
Total 1043 1241 2284 1043 1241 2284 

Correto 544 918 1462 0 1241 1241 
% Correto 52,16 73,97 64,01 0,00 100,00 54,33 

% Incorreto 47,84 26,03 35,99 100,00 0,00 45,67 
Acerto Total  52,16 -26,03 9,68    

Acerto 
percentual 52,16 - 21,19    

       
               Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor. 

   

  Em 1996, a proporção de valores corretamente preditos para Y=0 é de 54,29% e a 

proporção de valores corretamente preditos para Y=1 é de 75,30%. Tais resultados levam a 

um valor ponderado de predições corretas de 65,03%. 
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Tabela 9 - Poder de Predição da Estimação do Modelo 
Logit para o ano de 1996 (Corte para o sucesso: C = 
0.511258)  

       
       
            Equação Estimada            Probabilidade Constante 
 Y=0 Y=1 Total Y=0 Y=1 Total 
       
       

P(Y=1)<=C 601 286 887 0 0 0 
P(Y=1)>C 506 872 1378 1107 1158 2265 

Total 1107 1158 2265 1107 1158 2265 
Correto 601 872 1473 0 1158 1158 

% Correto 54,29 75,30 65,03 0,00 100,00 51,13 
% Incorreto 45,71 24,70 34,97 100,00 0,00 48,87 
Acerto Total  54,29 -24,70 13,91    

Acerto 
percentual 54,29 - 28,46    

       
              Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor. 

 

 

           No ano de 2001, a proporção de valores corretamente preditos para Y=0 é de 56,30% 

e a proporção de valores corretamente preditos para Y=1 é de 73,01%. Tais resultados levam 

a um valor ponderado de predições corretas de 63,75%. 

 

 
Tabela 10 - Poder de Predição da Estimação do Modelo 
Logit para o ano de 2001 (Corte para o sucesso: C = 
0.445833)  

       
       
            Equação Estimada            Probabilidade Constante 
 Y=0 Y=1 Total Y=0 Y=1 Total 
       
       

P(Y=1)<=C 599 231 830 0 0 0 
P(Y=1)>C 465 625 1090 1064 856 1920 

Total 1064 856 1920 1064 856 1920 
Correto 599 625 1224 0 856 856 

% Correto 56,30 73,01 63,75 0,00 100,00 44,58 
% Incorreto 43,70 26,99 36,25 100,00 0,00 55,42 
Acerto Total  56,30 -26,99 19,17    

Acerto 
percentual 56,30 - 34,59    

       
               Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor. 
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O resultado para 2007 mostra a proporção de valores corretamente preditos para Y=0 

que é de 57,42% e a proporção de valores corretamente preditos para Y=1 é de 76,16%. Tais 

resultados levam a um valor ponderado de predições corretas de 62,95%. 

 

 
Tabela 11 - Poder de Predição da Estimação do Modelo 
Logit para o ano de 2007 (Corte para o sucesso: 
C=0.29521)  

       
                   Equação Estimada            Probabilidade Constante 
 Y=0 Y=1 Total Y=0 Y=1 Total 
       
       

P(Y=1)<=C 828 144 972 0 0 0 
P(Y=1)>C 614 460 1074 1442 604 2046 

Total 1442 604 2046 1442 604 2046 
Correto 828 460 1288 0 604 604 

% Correto 57,42 76,16 62,95 0,00 100,00 29,52 
% Incorreto 42,58 23,84 37,05 100,00 0,00 70,48 
Acerto Total  57,42 -23,84 33,43    

Acerto 
percentual 57,42 - 47,43    

       
               Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor. 

 
Segundo Wooldridge (2002 apud VELOSO, 2004), medidas de ajustamento em 

modelos de escolha binária, como o utilizado neste trabalho, não são importantes do ponto de 

vista estatístico nem econômico para avaliar a significância das variáveis explicativas, sendo o 

teste da razão de máxima verossimilhança e os testes individuais de significância os mais 

importantes para avaliar o modelo.  

 

4.4 A Pobreza e sua Relação com o Acesso a Bens Púb licos  

 

A TABELA 12 mostra as características relacionadas aos domicílios dos indivíduos 

residentes nas áreas rurais do Estado. Observa-se que, nos anos pesquisados, de acordo com o 

teste de hipóteses Qui-quadrado, aumentou o percentual dos domicílios com água canalizada, 

com queda, em 1996, por conta da amostra selecionada na pesquisa, porém ainda é grande o 

número de residências que não possuem esse benefício. A coleta direta de lixo aumentou, de 

1992 a 2007, todavia é grande o percentual de domicílios que não usufruem desse bem 

público. Por fim, com relação à energia elétrica, de acordo com o teste de hipóteses citado, 

não ocorreu diferença no percentual de residências que usufruem desse bem, em 1992 e em 

1996, porém a partir de 2001, houve diferença, reflexo do Projeto São José e Luz para todos. 
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Esses resultados mostram uma melhora das condições de vida da população rural cearense no 

período analisado. 

 
 

TABELA 12 – Percentual das variáveis selecionadas, nos 
 anos de 1992, 1996, 2001 e 2007, para os domicílio s rurais   
Variável 1992 1996 2001 2007 

Água canalizada 2,3 1,5 7,7 17,9 

Coleta de lixo 0,8 2,1 8,9 10,1 
Energia elétrica 55,3 52,7 87,6 93,4 

      Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor.  

 

Diante desses resultados percebe-se que o Estado tem papel de destaque como ator 

decisivo tanto para impulsionar o processo de acumulação como para orientar os processos de 

distribuição, intervindo nas atividades econômicas, políticas e sociais. Isso acontece por sua 

função como ente regulador, na promoção do desenvolvimento, na redistribuição da renda, na 

estabilização da economia, além da produção e fornecimento de bens e serviços públicos22. 

 

                                                 
22 Ver Matias-Pereira (2006). 



5 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho procurou analisar as causas da pobreza rural no Estado do Ceará nos 

anos de 1992, 1996, 2001 e 2007. Observou-se que as variáveis que caracterizam o gênero, o 

nível de escolaridade, o recebimento de aposentadoria e pensão e a atividade principal de 

trabalho possuem relação com a pobreza da região. Verificou-se que houve redução nos níveis 

de pobreza durante o período estudado, fato que mostra que a região beneficiou-se dos efeitos 

do Plano Real. 

A partir da regressão Logit observou-se que a característica dada pela idade não 

apresentou os sinais esperados e, em alguns anos, não foi significativa, enquanto a cor não 

apresentou correlação significativa com a linha da pobreza. Sendo assim, essas variáveis não 

influenciaram para menor ou maior probabilidade de um indivíduo estar ou não em condição 

de pobreza. 

Adicionalmente, pôde-se perceber que os indivíduos do sexo masculino, os que 

recebem aposentadoria ou pensão e os que possuem atividade profissional fora do setor 

agrícola têm como resultado um efeito marginal negativo sobre a chance de ser pobre. 

Para os anos pesquisados verificaram-se alterações no que se refere ao gênero, pois, no 

ano de 1992, o indivíduo do sexo masculino obteve menos chance de ser pobre que o de sexo 

feminino, diminuindo ainda mais essa chance em 1996, 2001 e 2007. Portanto, observou-se o 

empobrecimento mais acentuado das mulheres que são prejudicadas pelas características 

desvantajosas da inserção no mercado de trabalho. 

Um dos fatores que contribuíram para a redução da pobreza, no período, foi o nível de 

escolaridade representado pelos anos de estudo, com destaque para os indivíduos que 

possuem ensino médio, variável esta que apresentou elevados coeficientes estimados, além de 

grande contribuição marginal. A conclusão do ensino médio, comparado com os outros níveis 

de escolaridade, reduz ainda mais a chance de o indivíduo ser pobre, considerando-se o meio 

rural cearense. Apesar da relevante contribuição das variáveis educacionais verificou-se que é 

elevado o percentual das famílias rurais que não possuem anos de estudo.    

As variáveis relacionadas a aposentadoria e pensão apresentaram as maiores 

contribuições marginais, no decorrer dos anos, fato que mostra a relevância da previdência 

nas áreas rurais do Estado como instrumento fundamental na superação do problema da 

pobreza rural. 
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Os indivíduos envolvidos em atividades não agrícolas possuem menor chance de 

serem pobres. Sugere-se políticas de incentivo para os setores agrícola e não-agrícola nas 

áreas rurais que possam contribuir para a redução da pobreza e para reverter o quadro de 

migração do homem para as áreas urbanas. 

É possível concluir que políticas que objetivam a melhoria qualitativa da educação, de 

redução das diferenças de gênero, além do importante papel da previdência, estão 

relacionadas com a diminuição da pobreza rural cearense. Essas políticas devem priorizar o 

capital humano que, por sua vez, facilita a flexibilidade do emprego e a acessibilidade às 

oportunidades de trabalho, alternativas estas sustentáveis para resolver o problema da pobreza 

rural. 

Com relação aos bens públicos, ocorreu um aumento do acesso aos benefícios 

relacionados a água canalizada, coleta de lixo e iluminação elétrica, fato que contribuiu para 

proporcionar melhores condições de vida para a população do meio rural cearense.  

De acordo com os resultados, sugere-se um diagnóstico local das problemáticas da 

pobreza do Estado, pois as regiões são diferentes, além da distribuição espacial das famílias 

carentes e suas características para que com isso possam ser elaboradas políticas de 

investimentos, de infra-estrutura, de saúde, de educação e de geração de capital humano, 

ferramentas essenciais para o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais.  

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALBUQUERQUE, Roberto C. de. O IDS – Índice de desenvolvimento social, 1970-2007. 
Uma ferramenta de análise da evolução social do Brasil, suas Regiões e Estados. Disponível 
em: <https://www.forumnacional.org.br/trf_arq.php?cod=EP02130> Acesso em: 10 de 
Setembro de 2008. 

AMARAL FILHO, J. A endogeneização no desenvolvimento econômico regional e local. 
Planejamento e Políticas Públicas (IPEA), v. 23, p. 261-286, 2001. 

AMARAL FILHO, J. O Capital social como fator endógeno do desenvolvimento no Ceará. 
In: Patrício Antônio Vergara Rojas. (Org.). Desenvolvimento endógeno: um novo paradigma 
para a gestão local e regional. 01 ed. Fortaleza: IADH - GESPAR, 2004, v. , p. 375-409. 

BANCO MUNDIAL. Brasil: estratégias de redução da pobreza no Ceará. O desafio da 
modernização includente. Departamento do Brasil Região da América Latina e Caribe. 10 de 
Abril de 2003. Documento do Banco Mundial. Disponível em: <http://web.worldbank.org>. 
Acesso em: 16 de Dezembro de 2007. 

BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o desenvolvimento mundial 1990. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 1990. 

BAR-EL, Raphael (Org.). Desenvolvimento com eqüidade e redução da pobreza: o caso do 
Ceará. Fortaleza: Premius, 2006. 410 p. 

BARRETO, F. A.; JORGE NETO, P. M.; TEBALDI, E. Desigualdade de renda e 
crescimento econômico no Nordeste brasileiro. CAEN/UFC, 2001. (Texto para Discussão, 
Nº. 37). 

BARRETO, F. A. Crescimento econômico, pobreza e desigualdade: o que sabemos sobre 
eles? Laboratório de Estudos da Pobreza. Caen – UFC, 2005. (Série Ensaios sobre Pobreza).    

BARROS, R. P.; CARVALHO, M. de; FRANCO, S.; MENDONÇA, R. Determinantes 
imediatos da queda da desigualdade brasileira. Rio de Janeiro: IPEA, jan. 2007. (Texto 
para Discussão Nº. 1253). 

CAMPANHOLA, C; GROSSI, M. D; SILVA, J. G. Novo rural brasileiro: uma 
atualização. Disponível em: <http://www.sober.org.br/palestra/2/823.pdf>. Acesso em: 14 de 
Outubro de 2008. 

CAMPANHOLA, C; SILVA, J. G. Reforma agrária e desenvolvimento. Disponível em: < 
http://gipaf.cnptia.embrapa.br/publicacoes/artigos-e-trabalhos/clayton0800-1-14.pdf>. Acesso 
em: 21 de Janeiro de 2009. 

CAMPANHOLA, C; SILVA, J. G. Desenvolvimento local e a democratização dos espaços 
rurais. Disponível em: < 



 

  

61 

http://www.ufpa.br/numa/mestrado2007/textos/Campanhola_e_Graziano_da_Silva_1.pdf>. 
Acesso em: 21 de Janeiro de 2009. 

CAMPÊLO, G. Os impactos dos programas de transferências de renda na pobreza do 
Brasil. 2007. 47 p. Dissertação (Mestrado em Economia). Faculdade de Economia, 
Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará. 

CARVALHO JÚNIOR, P. H. Análise do gasto da união em ações assistenciais ou 
focalizado na população pobre e em benefícios previdenciários de fortes impactos 
sociais: 1995-2004. Brasília: IPEA, nov. 2006. (Texto para Discussão Nº 1236). 

FRANÇA, Álvaro Sólon de. Previdência social e a economia dos municípios. 5. ed. 
Brasília: ANFIP, 2004. 224p. Disponível em: 
<http://www.anfip.org.br/publicacoes/livros/arqs-
swfs/a_previdencia_social_economia_municipios.swf>. Acesso em: 14 de Abril de 2008. 

GUJARATI, Damodar N. Econometria básica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

HOFFMANN, Rodolfo. Distribuição de renda: medidas de desigualdade e pobreza. São 
Paulo, USP, 1998. 

HOFFMANN, Rodolfo. Mensuração da desigualdade e da pobreza no Brasil. Disponível 
em: <http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/livros/desigualdadepobrezabrasil/capitulo03.pdf>. 
Acesso em 17 de Setembro de 2008. 

HOLANDA, Marcos Costa et al. Fundo estadual de combate à pobreza (FECOP): 
fundamentos e resultados. Fortaleza: IPECE, 2006.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 
demográfico de 2000. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 12 de Janeiro 
de 2008. 

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ. Índice de 
desenvolvimento municipal, 2004. Disponível em: 
<http://www.ipece.ce.gov.br/estudos_sociais/idm/Idm_2004.pdf.> Acesso em: 13 de Janeiro 
de 2007. 

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ. Ceará em 
números 2005. Disponível no site do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. 
URL: <http://www.ipece.ce.gov.br> Acesso em: 14 de Março de 2008. 

IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. Sobre a recente 
queda da desigualdade de renda no Brasil. Nota Técnica. Agosto 2006. 

IPRS. Índice paulista de responsabilidade social. Disponível em: 
<http://www.seade.gov.br/produtos/iprs/>. Acesso em: 01 de Setembro de 2008. 

KAGEYAMA, A. Produtividade e renda na agricultura familiar: efeitos do PRONAF-
crédito. Disponível em: < http://www.iea.sp.gov.br/out/publicacoes/pdf/asp-2-03-1.pdf>. 
Acesso em 25 de Janeiro de 2009. 



 

  

62 

KAGEYAMA, A. Mudanças no trabalho rural no Brasil, 1992-2002. Disponível em: < 
http://www.iea.sp.gov.br/out/publicacoes/pdf/asp-2-04-6.pdf>. Acesso em 25 de Outubro de 
2008. 

KHAN, A. S.; SILVA, L. M. R. Capital social das comunidades beneficiadas pelo 
programa de combate à pobreza rural - PCPR/Projeto São José - PSJ - estado do Ceará. 
Rev. Econ. Sociol. Rural [online]. 2005, v. 43, n. 1, pp. 101-117. ISSN 0103-2003. 

KHAN, A. S; LIMA, P. V. P. S; ROCHA, L. A. Impacto do programa bolsa-família sobre 
o bem-estar das famílias beneficiadas no estado do Ceará. Disponível em: < 
http://www.ipece.ce.gov.br/encontro/artigos_2008/19.pdf>. Acesso em 22 de Dezembro de 
2008a. 

KHAN, A. S; LIMA, P. V. P. S; SILVA, L. M. R; SOUZA, V. A importância do projeto 
São José nos indicadores sócio-econômicos dos municípios cearenses. Disponível em: < 
http://www.sober.org.br/palestra/6/536.pdf>. Acesso em 23 de Dezembro de 2008b. 

KHAN, Mahmood Hasan. Rural poverty in developing countries: Issues and Policies. 
2000. IMF Working Paper. IMF Institute.  

LAVINAS, L; VARSANO, R. Programas de garantia de renda minima e ação 
coordenada de combate à pobreza. Brasília: IPEA, dez. 1997 (Texto para Discussão, n. 
534). 

LEITE, Sérgio P. A reforma agrária como estratégia de desenvolvimento: uma abordagem 
a partir de Barraclough, Furtado, Hirschman e Sen. Boletim de Ciências Econômicas 
(Coimbra), v. XLX, p. 3-38, 2007. Disponível em: 
<http://www.centrocelsofurtado.org.br/adm/enviadas/doc/17_20070703205838.pdf>. Acesso 
em: 10 de Setembro de 2008. 

LEITE, Pedro Sisnando. Combatendo a pobreza rural. 1. ed., Fortaleza: Edições Iplance, 
2002a. 

LEITE, Pedro Sisnando. Desempenho 1995-2002. Secretaria de Desenvolvimento Rural e 
Vinculadas. Fortaleza, 2002b. Disponível em: 
<http://www.seagri.ce.gov.br/framedesempenho.htm>. Acesso em: 16 de Abril de 2008. 

LEITE, Pedro Sisnando. Rumo ao desenvolvimento rural do Ceará. Secretaria de 
Desenvolvimento Rural e Vinculadas. Disponível em: 
<http://www.seagri.ce.gov.br/framerumodesenv.htm>. Acesso em: 16 de Abril de 2008. 

LEMOS, José de J. S. Mapa da exclusão social no Brasil: radiografia de um país 
assimetricamente pobre. Fortaleza: Banco do Nordeste S.A., 2005. 

MATIAS-PEREIRA, José. Finanças públicas: a política orçamentária no Brasil. 3 ed. – São 
Paulo: Atlas, 2006. 

NEPP – Núcleo de Estudos de Políticas Públicas. DNA Brasil. Disponível em: 
<http://www.nepp.unicamp.br/dnabrasil/dna.html>. Acesso em: 01 de Setembro de 2008. 



 

  

63 

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), IDHS/PUC Minas, UFPE. 
Coleção de estudos regionais sobre os objetivos de desenvolvimento do milênio. Belo 
Horizonte: PUC Minas Virtual, 2007. 

PNUD. Relatório sobre o desenvolvimento humano.  Disponível em:        
<http://www.pnud.org.br/idh/>. Acesso em: 01 de Setembro de 2008. 

POBREZA RURAL NO NORDESTE DO BRASIL, 1, 2000, Salvador. Estudo 
participativo . Bahia: Winrock International, FIB – Faculdade Integrada da Bahia, 2000. 

ROCHA, S. Pobreza no Nordeste: a evolução nos últimos trinta anos (1970-1999). 
Fortaleza: Banco do Nordeste, 2003a. 

ROCHA, S. Pobreza no Brasil: afinal do que se trata?. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2003b. 

ROCHA, S. Pobreza e desigualdade no Brasil: o esgotamento dos efeitos distributivos do 
Plano Real. IPEA, Rio de Janeiro, abril de 2000. (Texto para Discussão nº 721). Disponível 
em: <http://www.ipea.gov.br/default.jsp>. Acesso em: 15 de Maio de 2008. 

SACHS, Jeffrey D. O fim da pobreza: como acabar com a miséria mundial nos próximos 
vinte anos. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 

SAMPAIO, Yony; GOMES, Gustavo M; IRMÃO, José F. Política agrícola no Nordeste: 
intenções e resultados. Brasília: BINAGRI, 1979. 360 p. 

SCHIAVI, S. M. A. Os programas de reforma agrária “cédula da terra” e 
“convencional”: uma análise comparativa. 2003. 208 p. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção). Universidade Federal de São Carlos. 

SCHNEIDER, Sérgio; FIALHO, Marco Antônio Verardi. Desenvolvimento Agrário no Rio 
Grande do Sul. Revista Teoria e Evidência Econômica. Rio Grande do Sul, n. 15, 2001. 
Disponível em: <http://www.eco.unicamp.br/nea/rurbano/textos/downlo/pobreza_rural>. 
Acesso em: 30 de Janeiro de 2007. 

SCHWARTZMAN, S. Redução da desigualdade, da pobreza, e os programas de transferência 
de renda. IETS – Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, 2006. 

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. Luz para todos. Disponível em: < 
http://www.seinfra.ce.gov.br/index.php/energia/luz-para-todos>. Acesso em: 28 de Janeiro de 
2009. 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Mota. 1ª 
reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 410 p. 

SILVA, José Graziano. O novo rural brasileiro. Campinas: Unicamp, 1999, 176 p. 

SILVA JÚNIOR, Luiz Honorato da. Pobreza na população rural nordestina: uma análise 
de suas características durante os anos noventa. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/conhecimento/revista/rev2613.pdf.> Acesso em: 11 de Janeiro de 
2007. 



 

  

64 

SOARES, F. V; SOARES, S.; MEDEIROS, M; OSÓRIO, R. G. Programas de 
transferências de renda no Brasil: impactos sobre a desigualdade e pobreza. Brasília: IPEA, 
2006. (Texto para Discussão, n. 1228). 

SOARES, S. Análise de bem-estar e decomposição por fatores da queda na desigualdade entre 
1995 e 2004. Econômica, Rio de Janeiro, v. 8, n. 1, p. 83-115, jun. 2006. 

SPAROVEK, G. A qualidade dos assentamentos da reforma agrária brasileira. São 
Paulo: Páginas & Letras Editora e Gráfica, 2003. 

TEÓFILO, Edson. A necessidade de uma reforma agrária, ampla e participativa para o 
Brasil. 1. ed., Brasília: Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural – NEAD / 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável / Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, Editorial Abaré, 2002. 

VEIGA, José Eli da, et. al. O Brasil rural precisa de uma estratégia de desenvolvimento. 
Brasília: Convênio FIPE-IICA (MDA/CNDRS/NEAD), 2001. 108 p. 

VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2005. 

VELOSO, Alexandre Weber Aragão. 2004. Determinantes de desempenho em concursos 
públicos: um estudo de caso. 2004. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, 
CAEN, Fortaleza, 2004. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

66

Tabela 1 – Regressão Logit e Efeito Marginal, 1992 
iteration 0: log likelihood = -1574.5551       
iteration 1: log likelihood = -1431.2643    
iteration 2: log likelihood = -1426.2873    
iteration 3: log likelihood = -1426.1301 
iteration 4: log likelihood = -1426.1297    
       
       
logistic regression  number of obs = 2284  
   LR chi2(10) = 296.85   
   Prob > chi2 = 0.000   
log likelihood = -1426.1297 Pseudo R2 = 0.0943   
       

linpob            coef.        Std. Err.     z            P>׀z׀     [95% Conf. Interval] 
idade  .0538996 .013891 3.88 0.000 .0266737 .0811255 

idquad -.0009721   .0001904 -5.11 0.000 -.0013452 -.000599 
gen -.2066504   .0967069 -2.14 0.033 -.3961924 -.0171084 

aposent -1.40796 .3371004 -4.18 0.000 -2.068665 -.7472555 
pension -1.882507 .5637922 -3.34 0.001 -2.98752 -.777495 
fundinc -.5935815 .0975126 -6.09 0.000 -.7847026 -.4024604 

fund -1.482291 .2088794 -7.10 0.000 -1.891687 -1.072895 
med -2.364523 .4974262 -4.75 0.000 -3.339461 -1.389586 

ativprin -.3100633 .1090893 -2.84 0.004 -.5238744 -.0962523 
_cons .3727332 .237072 1.57 0.116 -.0919195 .8373858 

 
 

Elasticities                
y = Pr  (linpob)  (predict)      

 =.53278657       
variable     ey/dx    Std. Err.        z     P>׀z׀     [95% Conf. Interval] X 

idade  .0251826 .00655 3.85 0.000 .012349 .038017 34.4649 
idquad -.0004542 .00009 -5.04 0.000 -.000631 -.000277 1503.33 

gen -.0965498 .04524 -2.13 0.033 -.185225 -.007874 .601576 
aposent -.6578179 .16118 -4.08 0.000 -.97373 -.341906 .061296 
pension -.8795328 .26551 -3.31 0.001 -1.39992 -.359146 .010946 
fundinc -.2773293 .04589 -6.04 0.000 -.367264 -.187395 .367776 

fund -.6925461 .0993 -6.97 0.000 -.887173 -.497919 .054729 
med -1.104737 .23572 -4.69 0.000 -1.56674 -.642731 .014011 

ativprin -.1448657 .05108 -2.84 0.005 -.244977 -.044754 .239054 
Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor. 
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Tabela 2 – Regressão Logit e Efeito Marginal, 1996 
iteration 0: log likelihood = -1569.4041       
iteration 1: log likelihood = -1398.2525    
iteration 2: log likelihood = -1391.2339    
iteration 3: log likelihood = -1390.9814 
iteration 4: log likelihood = -1390.9807    
       
       
logistic regression  number of obs = 2265  
   LR chi2(10) = 356.85   
   Prob > chi2 = 0.000   
log likelihood = -1390.9807 Pseudo R2 = 0.1137   
       

linpob            coef.        Std. Err.     z            P>׀z׀     [95% Conf. Interval] 
idade  .0080232 .0143484 0.56 0.576 .0200992 .0361456 

idquad -.0003724 .0002015 -1.85 0.065 -.0007672 -.0000225 
gen -.3751125 .1013174 -3.70 0.000 -.5736909 -.176534 

aposent -1.942802 .297473 -6.53 0.000 -2.525839 -1.359766 
pension -.9815145 .452132 -2.17 0.030 -1.867677 -.095352 
fundinc -.4400738 .1014259 -4.34 0.000 -.6388648 -.2412828 

fund -1.197778 .1826548 -6.56 0.000 -1.555775 -.8397816 
med -1.508632 .3972125 -3.80 0.000 -2.287154 -.73011 

ativprin -.8153315 .1175921 -6.93 0.000 -1.045808 -.5848552 
_cons 1.182999 .2627222 4.50 0.000 -.6680733 1.697926 

 
 

Elasticities                
y = Pr  (linpob)  (predict)      

 =.49356068       
variable     ey/dx    Std. Err.        z     P>׀z׀     [95% Conf. Interval] X 

idade  .0040633 .00727 0.56 0.576 -.01019 .018317 35.0305 
idquad -.0001886 .0001 -1.84 0.065 -.000389 -.000012 1539.54 

gen -.1899717 .05152 -3.69 0.000 -.290956 -.088987 .618985 
aposent -.9839114 .15691 -6.27 0.000 -1.29146 -.676365 .105519 
pension -.4970775 .22945 -2.17 0.030 -.946801 -.047354 .012804 
fundinc -.2228707 .05159 -4.32 0.000 -.323976 -.121765 .402208 

fund -.6066021 .09393 -6.46 0.000 -.790709 -.422495 .079912 
med -.7640307 .20263 -3.77 0.000 -1.16117 -.366893 .017219 

ativprin -.4129159 .06043 -6.83 0.004 -.531348 -.294484 .206181 
Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor. 
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Tabela 3 – Regressão Logit e Efeito Marginal, 2001 
iteration 0: log likelihood = -1319.5538       
iteration 1: log likelihood = -1127.1237    
iteration 2: log likelihood = -1111.8502    
iteration 3: log likelihood = -1110.5384 
iteration 4: log likelihood = -1110.484 
iteration 5: log likelihood = -1110.4833 
iteration 6: log likelihood = -1110.4833 
    
       
logistic regression  number of obs = 1920  
   LR chi2(10) = 418.14   
   Prob > chi2 = 0.000   
log likelihood = -1110.4833 Pseudo R2 = 0.1584   
       

linpob      coef.      Std. Err. z              P>׀z׀     [95% Conf. Interval] 
idade  -.0274488 .004537 -6.05                0.000    -.0363412   -.0185564 

idquad .0000308 .0000104 2.97 0.003     .0000105 .0000512 
gen -.5321456 .1124875 -4.73 0.000 -.752617 -.3116742 

aposent -2.368809 .2839141 -8.34 0.000 -2.92527 -1.812347 
pension -3.332226 1.029091 -3.24 0.001 -5.349208 -1.315245 
fundinc -.2798184 .1201378 -2.33 0.020 -.5152842 -.0443526 

fund -1.091312 .1693172 -6.45 0.000 -1.423167 -.7594561 
med -2.504444 .3746395 -6.68 0.000 -3.238724 -1.770164 

ativprin -.8730898 .1241316 -7.03 0.000 -1.116383 -.6297964 
_cons 1.834353 .2147747 8.54 0.000 1.413402 2.255303 

 
 

Elasticities                
y = Pr  (linpob)  (predict)      

 =.4004977       
variable ey/dx    Std. Err.       z     P>׀z׀     [95% Conf. Interval] X 

idade  -.0164556 .00275 -5.98 0.000 -.021851 -.01106 36.7651 
idquad .0000185 .00001 2.98 0.003 6.3e-06 .000031 2130.78 

gen -.3190225 .06815 -4.68 0.000 -.452587 -.185458 .605208 
aposent -1.420106 .18509 -7.67 0.000 -1.78287 -1.05734 .130208 
pension -1.997677 .63167 -3.16 0.002 -3.23572 -.759632 .018229 
fundinc -.1677518 .0722 -2.32 0.020 -.309258 -.026246 .390625 

fund -.6542438 .10319 -6.34 0.000 -.856491 -.451997 .142187 
med -1.50142 .2332 -6.44 0.000 -1.95848 -1.04436 .045312 

ativprin -.5234194 .07601 -6.89 0.000 -.672389 -.37445 .257813 
Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor 
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Tabela 4 – Regressão Logit e Efeito Marginal, 2007 
iteration 0: log likelihood = -1241.4127       
iteration 1: log likelihood = -1089.8729    
iteration 2: log likelihood = -1069.1137    
iteration 3: log likelihood = -1064.9048 
iteration 4: log likelihood = -1064.4246 
iteration 5: log likelihood = -1064.4116 
iteration 6: log likelihood = -1064.4116 
    
       
logistic regression  number of obs = 2046  
   LR chi2(10) = 354.00   
   Prob > chi2 = 0.000   
log likelihood = -1064.4116 Pseudo R2 = 0.1426   
       

linpob         coef.        Std. Err.   z               P>׀z׀     [95% Conf. Interval] 
idade  .0196897 .0196251 1.00 0.316 -.0187747 .3963789 

idquad -.0006209 .0002814 -2.21 0.027 -.0011724 -.0000693 
gen -.6257293 .1170176 -5.35 0.000 -.8550796 -.4013873 

aposent -2.838995 .5568484 -5.10 0.000 -3.930398 -1.747592 
pension -3.212776 1.023164 -3.14 0.002 -5.21814 -1.207412 
fundinc -.3700465 .1437553 -2.57 0.010 -.6518018 -.0882913 

fund -.6731578 .1649537 -4.08 0.000 -.9964611 -.3498546 
med -1.3095127 .218925 -6.18 0.000 -1.724814 -.8942101 

ativprin -1.239968 .1412787 -8.78 0.000 -1.516869 -.9630669 
_cons .6572544 .3617235 1.82 0.069 -.0517107 1.366219 

 
 

Elasticities                
y = Pr  (linpob)  (predict)      

 = .21919309       
variable ey/dx    Std. Err.       z      P>׀z׀     [95% Conf. Interval] X 

idade  .0153739 .01536 1.00 0.317 -.014732 .04548 36.6979 
idquad -.0004848 .00022 -2.19 0.028 -.000918 -.000051 1645.59 

gen -.4885737 .09253 -5.28 0.000 -.669935 -.307212 .632942 
aposent -2.216707 .45917 -4.83 0.000 -3.11667 -1.31675 .122678 
pension -2.508557 .81334 -3.08 0.002 -4.10267 -.914447 .025904 
fundinc -.2889349 .1126 -2.57 0.010 -.509621 -.068249 .341153 

fund -.5256063 .12972 -4.05 0.000 -.77985 -.271363 .242913 
med -1.022476 .1685 -6.07 0.000 -1.35273 -.692218 .134897 

ativprin -.9681756 .11451 -8.46 0.000 -1.19261 -.743742 .269795 
Fonte: Dados da PNAD, elaboração do autor 
 
 


