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APRESENTAÇÃO

O crescimento econômico nem sempre está associado à melhoria das 
condições de vida da população mais pobre e à redução das desigualdades 
de renda. Isso porque, enquanto processo, tendo como principal indicador o 
Produto Interno Bruto (PIB) real per capita, pode beneficiar apenas as classes 
econômicas mais ricas da população, pois não há garantia de que todos 
colham os frutos deste crescimento de maneira uniforme. Só para citar o 
exemplo da economia colonial brasileira – baseada na cana-de-açúcar, no 
trabalho escravo e na atividade primário-exportadora – que experimentou 
vários momentos de expressivo crescimento econômico sem que, no entanto, 
isso representasse qualquer mudança no status quo e na mobilidade social e, 
mesmo, no desenvolvimento econômico do País.

O processo de crescimento econômico nas economias capitalistas 
modernas, incluindo os países em desenvolvimento é, per se, desigual, 
dinâmico e instável. Dinâmico e instável porque é constituído por forças 
disruptivas, que o tornam imprevisível. Desigual porque é um processo 
marcadamente heterogêneo, afetando indistintamente segmentos da 
população de forma assimétrica e não linear.

Portanto, não há nenhuma razão para supor que o crescimento 
econômico beneficie mais aos pobres que aos ricos ou que, ao menos, seja 
equânime para todos os estratos de renda da população.

Contudo, há relativo consenso de que o crescimento econômico 
engendra redução da pobreza absoluta e dinamiza a mobilidade social. Só 
para citar o caso da China, é notório que o expressivo crescimento econômico 
experimentado pelo país nas últimas duas décadas e meia retirou da pobreza 
contingentes significativos da população e continua a fazer isso a cada ano, 
retirando milhões da linha de pobreza. Porém, o índice Gini – que varia de 
zero a um e que mede a distribuição de renda de uma população, sendo que 
um indica concentração absoluta de renda, ou seja, toda a renda concentrada 
em somente um indivíduo – indica uma significativa concentração de renda 
na China nas últimas décadas: saltou de 0,16 em 1978 para 0,37 em 2011 
para a área urbana, e de 0,22 para 0,39 na área rural, considerando o mesmo 
período. O índice geral de Gini para o país como um todo foi estimado em 0,48 
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em 2011, índice significativamente superior a 0,30 do início dos anos 1980 e 
superado apenas por países como a África do Sul (0,625; 2013), a Colômbia 
(0,535; 2012) e o Brasil (0,519; 2012), segundo dados do Banco Mundial. 

Portanto, geralmente, o crescimento econômico conduz a uma redução 
da pobreza absoluta, tirando da miséria e da pobreza contingentes crescentes 
da população. Todavia, não há uma relação de causalidade entre crescimento 
econômico e redução da pobreza relativa.

O crescimento inclusivo é aquele que combina crescimento econômico 
com equidade social e que é acompanhado pelo aumento do bem-estar geral 
e pela ampliação das oportunidades para todos os segmentos da população. 
A endogeinização dos frutos do crescimento econômico só pode ser 
alcançada pela melhoria das condições de vida de todos os segmentos da 
população.

São várias as definições do termo crescimento pró-pobre. Dentre 
as mais importantes destacam-se as de Sen (19761, 19832), Foster, Greer e 
Thorbecke (1984)3, Foster e Shorrocks (1988a4, 1988b5), Kakwani (1993)6, 
Kakwani e Pernia (2000)7, Kakwani e Silber (2008)8, Ravallion e Chen (2003)9, 
Ravallion e Datt (1999)10 e Kakwani e Son (2008)11. Definições mais precisas 
à parte, o crescimento econômico pró-pobre existe quando a renda per 
capita dos estratos mais pobres cresce mais que proporcionalmente à de 
estratos não pobres da população. Ou seja, trata-se de uma modificação na 
distribuição da renda relativa em favor dos mais pobres.

1 SEN, A. Poverty: an ordinal approach to measurement. Econometrica, v. 44, n. 2, p. 219-231, Mar. 1976. 
Disponível em: <http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Sen-1976.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2017. 

2  SEN, A. Poor, relatively speaking. Oxford Economic Papers, v. 35, n. 2, p. 153-169, July 1983. Disponível 
em: <https://www.jstor.org/stable/2662642>. Acesso em: 10 jul. 2017.

3   FOSTER, J.; GREER, J.; THORBECKE, E. A class of decomposable poverty measures. Econometrica, v. 52, 
n. 3, p. 761-776, May 1984. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/1913475>. Acesso em: 10 jul. 
2017.

4  FOSTER, J. E.; SHORROCKS, A. F. Inequality and poverty orderings. European Economic Review, v. 
32, n. 2-3, p. 654-661, Mar. 1988a. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/0014292188902127>. Acesso em: Acesso em: 10 jul. 2017.

5 FOSTER, J. E.; SHORROCKS, A. F. Poverty orderings. Econometrica, v. 56, n. 1, p. 173-177, Jan. 1988b. 
Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/1911846>. Acesso em: 10 jul. 2017.

6 KAKWANI, N. Statistical inference in the measurement of poverty. The Review of Economics and 
Statistics, v. 75, n. 4, p. 632-639, Nov. 1993.

7 KAKWANI, N.; PERNIA, E. M. What is pro-poor growth? Asian Development Review, v. 18, n. 1, p. 1-16, 
2000. Disponível em: <http://www.policyinnovations.org/ideas/policy_library/data/01158>. Acesso 
em: 05 abr. 2017.

8 KAKWANI, N.; SILBER, J. (Ed.). The many dimensions of poverty. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
9 RAVALLION, M.; CHEN, S. Measuring pro-poor growth. Economics Letters, n. 78, p. 93-99, 2003. 

Disponível em: <http://dad.ecn.ulaval.ca/features/files/Rav_Chen_2003.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2016. 
10  RAVALLION, M.; DATT, G. When is growth pro-poor? Evidence from the diverse experiences of India's  

 states. Washington: World Bank Development Research Group, 1999.
11  KAKWANI, N.; SON, H. H. Poverty equivalent growth rate. Review of Income and Wealth,    

 v. 54, n. 4, p. 64-655, Dec. 2008. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ 
 pdf/10.1111/j.1475-4991.2008.00293.x>. Acesso em: 10 jul. 2017.
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O crescimento pró-pobre de um país pode ocorrer espontaneamente, 
sem a discricionariedade de políticas públicas. No entanto, as políticas 
públicas pró-pobres podem:

a) efetivamente, conduzir a um crescimento econômico com redução 
das desigualdades de renda e redução da pobreza absoluta e relativa;

b) inclusive, atuar como catalizadoras dessas mudanças. 
O combate à redução da pobreza e da desigualdade passa por ações 

governamentais no plano macro, sobretudo com as políticas de estabilização, 
e no plano meso, sobretudo nas políticas públicas sociais de combate à 
pobreza e à desigualdade, comumente denominadas Políticas de Distribuição 
de Renda e de Redução da Pobreza (PDRRPs).

O Brasil experimentou, nos últimos anos, sobretudo a partir de 1995, 
tanto uma redução da pobreza absoluta quanto da desigualdade de 
renda12. Na primeira metade da década de 2000, quatro foram os fatores 
diagnosticados como responsáveis pela redução dos índices de pobreza e de 
aceleração da redução da desigualdade de renda (PRADO, 2006)13:

a) ampliação das ações de transferência de renda do Governo Federal 
para famílias de baixa renda;

b) aumento substancial no valor do salário mínimo;
c) expansão do crédito para agricultura familiar;
d) aumento do nível de emprego formal. 
De acordo com Barros, Foguel e Ulyssea (2007)14, três foram os fatores 

diagnosticados como responsáveis pela redução da desigualdade de renda 
na primeira metade dos anos 2000:

a) redução da heterogeneidade educacional da força de trabalho e dos 
respectivos diferencias de remuneração; 

b) diminuição nas imperfeições no funcionamento do mercado de 
trabalho; 

c) expansão e melhor focalização das transferências públicas de renda.
Ainda segundo o estudo, os programas de transferência de renda do 

Governo Federal foram responsáveis por 25% da redução da desigualdade de 
renda no decênio 1995-2004. As políticas discricionárias possuem um papel  

12  Os dados apresentados nesse livro referem-se ao período até 2013, refletindo o decréscimo das   
  desigualdades de renda e da pobreza absoluta. Todavia, por ocasião do lançamento deste livro, como  
  consequência das crises econômica e institucional, houve inversão desta tendência, resultando, em  
  anos mais recentes, no aumento tanto da pobreza absoluta quanto da relativa.

13   PRADO, A. A queda da desigualdade e da pobreza no Brasil. Visão do Desenvolvimento, n. 14, set.  
  2006. Disponível em: <https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/ 
  Arquivos/conhecimento/visao/visao_14.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2017.

14  BARROS, R. P. de; FOGUEL, M. N.; ULYSSEA, G. (Org.). Desigualdade de renda no Brasil: uma análise  
  da queda recente. Brasília: IPEA, 2007. v. 2. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/ 
  stories/PDFs/livros/Livrocompleto3.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017.
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importante, senão fundamental, no crescimento pró-pobre experimentado 
pelo Brasil nas últimas décadas, em que pese os inúmeros obstáculos e 
problemas – de concepção e operacionalização – na execução e manutenção 
de tais políticas.

O objetivo deste livro é discutir alguns aspectos que norteiam a análise do 
crescimento pró-pobre, com enfoque no caso brasileiro, bem como discutir o 
papel das recentes PDRRPs enquanto catalizadoras deste processo.

Trata-se de um esforço conjunto dos alunos de mestrado do Programa 
de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, câmpus Curitiba. Os textos derivam das 
discussões e reflexões oriundas na disciplina de Planejamento e Políticas 
Econômicas, por mim ministrada naquele programa. 

O livro está dividido em dez capítulos. O primeiro traz uma discussão 
dos principais conceitos relacionados ao tema crescimento pró-pobre e suas 
nuances, bem como uma síntese das principais contribuições da literatura 
acerca da questão da redução da pobreza.

O segundo apresenta uma revisão de alguns dos principais indicadores de 
pobreza e de concentração de renda e traz uma discussão sobre sua aplicação 
e seus limites tecnometodológicos.

O capítulo terceiro inicia a discussão sobre o papel das PDRRPs, trazendo 
um panorama de algumas dessas políticas implementadas na América Latina, 
bem como uma breve discussão sobre a eficácia e limitações destes programas 
na Região.

O quarto capítulo tem como foco o papel do Plano Plurianual e da 
execução orçamentária federal no combate à pobreza e à miséria no Brasil. 
No conflito alocativo de recursos, buscou-se analisar o espaço reservado a tais 
políticas na interminável lista de prioridades constantes no orçamento público.

O quinto capítulo analisa as PDRRPs sob o enfoque da assistência social 
e acesso aos serviços públicos, ou seja, apresenta uma discussão acerca dos 
direitos relativos à saúde, à previdência social e à assistência social, enquanto 
mecanismos de combate à pobreza e redução da desigualdade de renda.

O sexto capítulo faz um retrospecto recente sobre o papel das políticas 
públicas de habitação e saneamento na redução do déficit habitacional 
e melhoria das condições de vida e de saúde da população brasileira, 
apontando sua importância, suas limitações e suas deficiências.

O capítulo sétimo traz à tona a discussão da qualificação profissional 
enquanto instrumento de ampliação das oportunidades aos segmentos mais 
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pobres da população e, portanto, de redução da pobreza e das desigualdades, 
ratificando que a educação, sobretudo a profissional, é um importantíssimo 
mecanismo de desenvolvimento econômico, pelo aumento da renda e 
promoção social. O capítulo apresenta uma discussão das principais políticas 
públicas relativas ao tema. 

O oitavo capítulo realça as PDRRPs de combate à pobreza e às 
desigualdades no campo. Faz um retrospecto das principais políticas públicas 
aplicadas ao meio rural no Brasil nos últimos vinte anos e conclui que, apesar 
das dificuldades, ineficiências e limitações, muitos avanços foram alcançados, 
tendo ocorrido ganhos expressivos tanto no volume de recursos aplicados 
quanto na qualidade e efetividade dessas políticas. 

O capítulo nono analisa o Plano Brasil sem Miséria (BSM) como política de 
transferência e de distribuição de renda. Avalia sua concepção, implementação, 
consolidação e controle, bem como alguns de seus resultados, daquele que é 
considerado uma extensão e unificação das políticas de distribuição de renda 
no Brasil nos últimos anos.

Finalmente, no décimo capítulo, são realizadas algumas análises de 
indicadores de pobreza, de qualidade de vida e de distribuição de renda 
no Brasil. Procura-se, ali, traçar a evolução destes indicadores nas últimas 
décadas, apontando os avanços e retrocessos do País. 

As análises realizadas neste livro não têm a pretensão de serem conclusivas; 
antes, são fruto de discussões acadêmicas que o consubstanciaram, e assim 
devem permanecer, com o objetivo tão somente de fomentar e ampliar a 
discussão sobre o tema.

Sergio Tadeu Gonçalves Muniz

Organizador
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INTRODUÇÃO

O objetivo do presente capítulo é trazer ao conhecimento do leitor os 
principais conceitos acerca do tema do crescimento pró-pobre, apresentando 
um breve histórico do estudo da redução da pobreza, bem como do 
desenvolvimento deste campo do conhecimento, suas nuances e dissensos 
e, também, a sua aplicação ao estudo da redução da pobreza no Brasil.

O debate acerca do conceito de crescimento pró-pobre ainda não está 
definido. As diversas visões sobre o tema têm discordâncias profundas com 
relação à sua conceituação, de modo que parece cada vez mais difícil uma 
aproximação.

Como se verá a seguir, a classificação de crescimento pró-pobre adotada 
no presente trabalho apresentada por Ravallion (2004) divide a literatura 
sobre o tema em duas vertentes: por um lado, os autores que se filiam a 
Ravallion e Chen (2003) entendem no sentido de que só haverá crescimento 
pró-pobre se houver a redução da pobreza absoluta e, por outro lado, 
aqueles que cerram fileiras ao lado de Kakwani e Pernia (2000) acreditam que 
o crescimento pró-pobre requer a diminuição não só da pobreza absoluta, 
mas também da queda das desigualdades.

No que concerne aos aspectos metodológicos, a pesquisa por meio da 
qual se originou o presente trabalho foi feita de modo exploratório, conforme 
Gil (2002), com o intuito de trazer aos próprios pesquisadores-escritores e 
aos leitores alguma familiaridade com o tema do crescimento pró-pobre 
e restringiu-se à busca de informações sobre o assunto em tela (CERVO; 
BERVIAN, 2002), sem a pretensão de elaborar novas hipóteses empíricas. A 
metodologia utilizada foi a da pesquisa bibliográfica, com consulta a vasto 
acervo de livros, artigos e periódicos on-line nacionais e internacionais, no 
intuito de ampliar e aprofundar conceitos e verificar se essa modalidade de 
crescimento, que é benéfica à parcela pobre da sociedade, se consolidou em 
quais momentos na história do Brasil.
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O QUE É CRESCIMENTO ECONÔMICO PRÓ-POBRE?

Os estudos sobre a relação entre crescimento econômico e redução 
da pobreza remetem a Kuznets (1955), cuja pesquisa encontrou o que se 
convencionou chamar de Curva de Kuznets ou a hipótese do U-invertido, 
pela qual se tentou demonstrar que “enquanto a renda per capita aumenta, a 
desigualdade de início piora e depois melhora” (KAKWANI; KHANDKER; SON, 
2004, p. 2, tradução nossa).

O que se presume nesta hipótese é que ocorreria, primeiro, uma 
melhora no fator trabalho e que este migraria dos setores mais pobres e 
menos produtivos para os setores mais ricos e mais produtivos da economia 
(KAKWANI; KHANDKER; SON, 2004). Tal hipótese teria sido comprovada em 
diversos trabalhos, dentre os quais cumpre citar Kravis (1960), Oshima (1962), 
Adelman e Morris (1974), Paukert (1973), Ahluwalia (1974, 1976). 

Contudo, a partir dos trabalhos de Deininger e Squire (1996) deixou-se 
de lado a perspectiva do U-invertido, porquanto não terem sido encontradas 
evidências de sua existência. Chegam à mesma conclusão Taques e Mazzutti 
(2009) para o Brasil no período 1995-2005.

Por outro lado, a partir do estudo da relação entre crescimento e 
redução da pobreza com Chenery e Ahluwalia (1974), passou-se a estudar o 
modelo de crescimento com redistribuição, de onde surgiu o debate sobre 
o crescimento pró-pobre. A ideia originada a partir desses autores é o ponto 
culminante da crítica à hipótese trickle-down, que era a tese dominante sobre 
o desenvolvimento nas décadas de 1950-1960.

A referida tese tratava, basicamente, da hipótese de que o crescimento 
econômico era aproveitado primeiramente pelos ricos e, depois, por meio de 
um fluxo vertical, esse crescimento passaria a beneficiar os pobres (KAKWANI; 
PERNIA, 2000). Desse modo, os pobres seriam sempre beneficiários indiretos 
do crescimento, o que significa dizer, implicitamente, que para esse grupo 
social o crescimento seria sempre menor (KAKWANI; PERNIA, 2000).

Independentemente daquela discussão, o artigo de Chenery e Ahluwalia 
(1974) não utilizava ainda o termo pró-pobre, embora os conceitos trazidos 
naquela obra discutissem soluções para o alívio da pobreza nos países em 
desenvolvimento (KAKWANI; PERNIA, 2000).

Mais recentemente, os conceitos com os quais se define o crescimento 
pró-pobre emergiram no World Develompent Report, do Banco Mundial, na 
década de 1990, sob a expressão crescimento de base ampla (KAKWANI; 
PERNIA, 2000).
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OS CONCEITOS DE CRESCIMENTO PRÓ-POBRE

O que seria, então, o chamado crescimento pró-pobre? Mostra-se árdua 
a tarefa de definir com precisão este conceito, haja vista as divergências 
apontadas pela literatura acerca do tema.

Para fins do presente trabalho, utilizou-se a classificação estabelecida 
por Ravallion (2004), segundo a qual se contrapõem apenas duas visões 
sobre o crescimento pró-pobre, levando-se em conta que são elas as mais 
utilizadas nos estudos de caso sobre o tema e, especialmente, nos estudos 
realizados sobre o Brasil.

Concordando com Ravallion (2004) no entendimento de que existem 
duas grandes divisões no conceito de crescimento pró-pobre, Lopez (2011) 
afirma que a diferença consiste no fato de que Ravallion e Chen (2003), no 
tocante aos episódios de crescimento, o foco é nos resultados da pobreza, 
enquanto para Kakwani e Pernia (2000) e White e Anderson (2001) o foco é 
nos resultados sobre a desigualdade. 

Não se ignoram, porém, autores que distinguem até quatro diferentes 
conceitos de crescimento pró-pobre, a exemplo de Tochetto et al. (2004). 
Entende-se, contudo, que alguns conceitos dessa ampla forma de classificação 
estão contidos na taxonomia adiante descrita.

Tochetto et al. (2004) afirmam que as várias divergências conceituais 
acerca do crescimento pró-pobre giram essencialmente em torno da 
importância dada aos níveis versus variações na caracterização da relação 
entre crescimento e pobreza.

De modo geral, é possível, sem descer a minúcias (o que se fará a seguir), 
conceituar o crescimento pró-pobre como sendo “aquele que permite ao 
pobre participar ativamente e beneficiar-se significantemente da atividade 
econômica” (KAKWANI; PERNIA, 2000, p. 3, tradução nossa).

O Entendimento de Ravaillon

Ravallion e Chen (2003) apresentaram o que entendem ser o conceito de 
crescimento pró-pobre e concluíram, resumidamente, que a melhor medida 
para tal é o crescimento da renda média, consistente com o Índice de Watts1.

O método descrito em Ravallion e Chen (2003, p. 2-3) para o cálculo 
do crescimento pró-pobre consiste, utilizando-se da Parada de Pen2, em  
 
1 O Índice de Watts é sensível ao crescimento da renda em todos os percentis abaixo da linha da pobreza 

(MANSO; BARRETO; TEBALDI, 2006).
2 A Parada de Pen é uma metáfora usada para descrever a distribuição de renda em determinada situação. 

“Nela, a desigualdade de rendimentos é associada à desigualdade na altura das pessoas”, de acordo com 
Medeiros (2006, p. 9).
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calcular a taxa de crescimento da renda média do quantil mais pobre. Para 
chegarem à conclusão de qual era a melhor medida para calcular essa forma 
de crescimento, estabeleceram algumas condições, quais sejam (RAVALLION; 
CHEN, 2003, p. 95, tradução nossa):

Axioma 1: a medida deve ser consistente com a forma com 
a qual a pobreza agregada é medida, de modo que uma 
diminuição (ou aumento) na pobreza deve registrar uma taxa 
de crescimento pró-pobre positiva (ou negativa).

Axioma 2: a medida da pobreza implícita na medida do 
crescimento pró-pobre deve satisfazer aos axiomas-padrão 
para a medição da pobreza.

Seguindo Sen (1976), dentre esses axiomas, três são essenciais: 
a) axioma do foco da pobreza (a medida é invariável para as mudanças 

de renda dos não pobres); 
b) axioma da monotonicidade (qualquer ganho de renda dos pobres 

reduz a pobreza); 
c) axioma da transferência (transferências redutoras da pobreza entre os 

pobres reduzem a pobreza).

Nas palavras de Ravallion (2004, p. 2, tradução nossa), “o crescimento é 
entendido como pró-pobre se, e somente se, os pobres se beneficiarem em 
termos absolutos, o que só pode ser medido por uma medida apropriada 
de pobreza”. Significa dizer que só ocorrerá o crescimento pró-pobre quando 
houver ganhos absolutos para a parcela mais pobre da população, ou uma 
“redução na medida de pobreza especificada” (MANSO; BARRETO; TEBALDI, 
2006, p. 11). 

No caso, aplicando-se o Índice de Watts, Manso, Barreto e Tebaldi (2006, p. 
11) concluem que seriam três as prováveis fontes de alteração nessa medida: 
“o crescimento da renda média, a sensibilidade da medida da pobreza ao 
crescimento da renda média e a modificação da renda relativa”.

No entendimento de Ravallion e Chen (2003), as mudanças distributivas 
não são essenciais para que o crescimento seja definido como pró-pobre, e isso 
porque é possível a ocorrência daquelas com manutenção da Curva de Lorenz3 
intacta, ou seja, como se disse, sem modificar os valores absolutos da renda.

3 “A Curva de Lorenz é uma construção simples que indica quanto cada fração da população detém da 
renda total. Ela é muito útil, dentre outras coisas, porque facilita comparações de distribuições entre 
populações com níveis de riqueza diferentes ou das distribuições de uma mesma população entre 
distintos momentos no tempo” (MEDEIROS, 2006, p. 8).
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O Entendimento de Kakwani

Para Lopez (2011), o conceito de crescimento pró-pobre defendido 
por White e Anderson (2001) e Kakwani e Pernia (2000) parte da premissa 
de que a participação dos pobres na renda de um país deverá aumentar em 
momentos de crescimento econômico.

Partindo-se desse fundamento básico, é possível observar três 
subdivisões nessa visão (LOPEZ, 2011), duas das quais serão apresentadas 
resumidamente e a terceira, de Kakwani e Pernia (2000), será aprofundada de 
modo a se obter um conhecimento mais completo sobre ela.

Essa escolha se deve a que a literatura brasileira (FRANÇA; MANSO; BARRETO, 
2012; RESENDE; MATA; CARVALHO, 2008; KAKWANI; SON; NERI, 2006; RIBEIRO et 
al., 2005) acerca do crescimento pró-pobre, em suas análises empíricas, faz um 
uso maior do conceito e do método de Kakwani e Pernia (2000) do que dos 
outros dois, atribuídos por Lopez (2011) a White e Anderson (2001).

A primeira subdivisão dentro desse olhar do crescimento pró-pobre 
que, segundo Lopez (2011, p. 4, tradução nossa), é uma versão mais simples, 
baseia-se no entendimento de que “a taxa de crescimento da renda dos 
pobres é maior do que a média da taxa de crescimento”, o que significa dizer 
que a desigualdade relativa cairá sempre que o crescimento for pró-pobre.

Já a segunda subdivisão, um pouco mais radical nas palavras de Lopez 
(2011, p. 4, tradução nossa), requer que “a parcela dos pobres no crescimento 
da renda deverá ser ao menos tão grande quanto a sua participação na 
população”. Por fim, preparando o link para a apresentação que se fará acerca 
do conceito de Kakwani e Pernia (2000), a partir dos termos utilizados por 
Lopez (2011, p. 4, tradução nossa) para apresentar a terceira subdivisão, 
pode-se afirmar que o crescimento pró-pobre baseia-se “na comparação 
nas mudanças na taxa de pobreza devido somente à taxa de crescimento 
(mantendo a desigualdade constante) com as mudanças na taxa de pobreza 
que levam em conta as mudanças nas taxas de desigualdade”. 

Para Tochetto et al. (2004, p. 61), o conceito se resume à condição de que 
haverá crescimento pró-pobre “se o pobre obtiver benefícios, em termos de 
ganhos de renda, proporcionalmente maiores do que os não pobres”. A partir 
desse ponto de vista, portanto, a desigualdade estará sempre caindo.

Como se vê pela definição apresentada, é necessário que se constate 
empiricamente a ocorrência ou não do crescimento pró-pobre. Kakwani e 
Pernia (2000) apresentam a forma de cálculo proposta, denominada de Taxa 
de Crescimento Equivalente à Pobreza (PEGR), conforme França, Manso e 
Barreto (2012).
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Os referidos autores explicam que são dois os fatores que contribuem 
para a redução da pobreza: o primeiro é a magnitude da taxa de crescimento, 
e o segundo é a redução da desigualdade. É a relação entre esses dois fatores 
que a PEGR procura estabelecer para averiguar se houve ou não crescimento 
pró-pobre (FRANÇA; MANSO; BARRETO, 2012).

A equação apresentada por Kakwani e Pernia (2000), portanto, nada 
mais é do que a demonstração do valor total da elasticidade-pobreza 
(FRANÇA; MANSO; BARRETO, 2012), ou seja, a sensibilidade da pobreza aos 
dois componentes listados no parágrafo anterior.

Considera-se, por conseguinte, que o crescimento pró-pobre ocorre 
“quando a mudança na desigualdade que acompanha o crescimento 
reduz a pobreza total” (FRANÇA; MANSO; BARRETO, 2012, p. 82). Em termos 
numéricos, significa dizer que a elasticidade pobreza-total será sempre maior 
que a elasticidade pobreza-crescimento.

Diante de tal análise, a conclusão a que chegam França, Manso e Barreto 
(2012) é a de que o tamanho do crescimento pró-pobre depende diretamente 
dos valores das elasticidades pobreza-total e pobreza-crescimento.

Destarte, a forma através da qual se calcularia o crescimento pró-pobre 
ocorreria da seguinte forma:

[...] estes autores sugerem o cálculo de uma taxa hipotética de 
crescimento da renda (y’) que resultaria em um nível semelhante 
de redução da pobreza, caso o crescimento da renda média y 
não tivesse sido acompanhado de mudanças na desigualdade. 
Assim, esse ganho hipotético de renda poderia ser calculado 
como: y’= (x/z) y em que: x é a elasticidade pobreza-total 
motivada pela expansão da renda média e da desigualdade 
e z a elasticidade pobreza-crescimento. Assim, caso y’>y>0, 
a expansão da renda entre os mais pobres seria mais que 
proporcional ao da renda média da economia, o que provocaria 
evidentemente uma redução da desigualdade. A diferença 
entre y’ e y forneceria a intensidade do crescimento pró-pobre 
ocorrido (FRANÇA; MANSO; BARRETO, 2012, p. 82, grifo nosso 
– os símbolos representativos das variáveis foram modificados 
em relação ao original por problemas de formatação).

Com isso, é possível estabelecer uma regra geral para o cálculo não só do 
crescimento pró-pobre a partir da PEGR, mas também do crescimento trickle-
down, do crescimento empobrecedor, da recessão fortemente pró-pobre, da 
recessão pró-pobre e da recessão contra pobre, conforme França, Manso e 
Barreto (2012), que são descritos como:

a) trickle-down: ocorre quando 0<y’<y, ou seja, aumenta a desigualdade, 
mesmo com a expansão da renda média e de redução da pobreza;
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b) empobrecedor: y>0 e y’<0, querendo dizer que mesmo com a 
expansão da renda média, é possível verificar aumentos tanto na 
pobreza quanto na desigualdade;

c) recessão fortemente pró-pobre: y<0 e y’>0, significa recessão na 
economia (redução da renda média) e também reduções na pobreza 
e na desigualdade;

d) recessão pró-pobre: ocorre quando y<y’<0. Nesse cenário, ter-se-
ia recessão econômica e aumento da pobreza, contudo, os efeitos 
negativos são menores nos pobres;

e) recessão contra pobre: y’<y<0. Aqui, o cenário é tanto de recessão 
econômica quanto de aumento da pobreza. No caso, o padrão 
beneficia proporcionalmente menos os pobres.

QUAL A IMPORTÂNCIA DO CRESCIMENTO PRÓ-POBRE?

Após a aproximação do conceito de crescimento pró-pobre, a questão 
que se coloca é a relativa à sua importância. Qualquer dos conceitos sobre 
o tema que se utilize justificaria por si só medidas que trouxessem redução 
da pobreza. Isso porque reduzir a pobreza significará sempre aumentar o 
bem-estar humano (KAKWANI; PERNIA, 2000). Fazê-lo em consonância com 
o crescimento econômico permite a criação de melhores condições de vida 
àqueles que vivem em condições piores, de modo que aumentar o bem-estar 
das pessoas pobres é importante porque a essa parcela da população faltam 
os recursos necessários à satisfação de suas necessidades básicas (KAKWANI; 
PERNIA, 2000). 

O crescimento econômico nas economias de mercado, de um modo 
geral, beneficia mais aos ricos proporcionalmente, tendo em vista o fato de 
que estes possuem vantagens inerentes, tais como capital humano e material 
(KAKWANI; PERNIA, 2000).

Portanto, as diferenças entre as classes sociais tendem a manter-se, 
quando não a ampliar-se com o tempo. Por esse motivo é que Kakwani e 
Pernia (2000) afirma que o papel dos Governos é o de tratar do bem-estar 
geral da sociedade, criando políticas para diminuir as diferenças.

Para a promoção de um crescimento pró-pobre, a estratégia a ser 
adotada é a de favorecimento dos pobres em relação aos ricos, por meio da 
remoção de instituições e políticas que tenham tendências contrárias aos 
pobres, de modo que estes sejam beneficiados pelo crescimento mais do que 
os ricos (KAKWANI; PERNIA, 2000).
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CRESCIMENTO PRÓ-POBRE NO BRASIL 

Historicamente, a pobreza e a desigualdade social, traços da má 
distribuição da renda, sempre se fizeram presentes no contexto brasileiro. 
Não por acaso a Organização das Nações Unidas (ONU), mediante o Relatório 
de Desenvolvimento Humano, classificou o Brasil como o oitavo país mais 
desigual no mundo (BBC BRASIL, 2005), e o comunicado nº 155 do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (2012) recentemente reafirmou a má 
colocação no ranking da desigualdade, apontando-o entre as doze nações 
mais desiguais.

Esse desempenho insatisfatório tem raízes no período colonial, que 
foi erigido sobre os pilares patrimonialista, escravocrata e autoritário, 
outorgando uma dominação excludente escoimada em relações de poder 
que terminaram por originar a estratificação austera das classes sociais, sendo 
que, até a abolição da escravatura, “o Brasil já estava povoado de pobres, 
caracterizando uma pobreza rural extensiva aos centros urbanos” (SIQUEIRA, 
2009, p. 6).

O processo estrutural da desigualdade social e da pobreza se 
intensificou em meados da década de 1930 com a industrialização do país. 
Silva, Bandeira e Lopes (2011, p. 2) aventam que à medida que o sistema 
capitalista se desenvolvia, paralelamente se desenvolvia a pobreza, pois, 
para eles, “esse sistema gera riqueza na mesma proporção em que produz 
e reproduz pobreza”.

Ademais disso, outros aspectos econômicos contribuíram ao 
flagelamento social brasileiro. Kakwani, Neri e Son (2006) assinalam que, no 
interstício de 1960 a 1995, o Brasil apresentou a maior inflação do mundo, 
e a pauta para estabelecer o controle tomou o foco das políticas públicas 
nacionais desde a década de 1980, resultando no Plano Cruzado (1986), Plano 
Collor (1990) e Plano Real (1994), este último o único que obteve êxito na 
estabilização dos preços. Note-se, portanto, que a estabilização econômica foi 
tardia, assim como foi tardia a abertura econômica do país, a qual engrenou 
somente a partir da década de 1990.

Nesse ponto, convém considerar que a inflação é uma das principais 
causas de concentração de renda, pois os reflexos da depreciação da moeda 
são sentidos com mais força pela população menos favorecida, razão pela 
qual é basilar mantê-la sob controle como meio de garantir maior inclusão 
social.

Hoffmann (1995), em estudo sobre a desigualdade e a pobreza no Brasil 
no período das décadas de 70 a 90, concluiu que, na década de 70, em razão 
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do expressivo crescimento da renda per capita e relativa estabilidade da 
distribuição desigual de renda, houve redução da pobreza absoluta no país. 
Já a década de 80 é considerada pelo autor como a década perdida, cuja 
instabilidade macroeconômica elevou os índices da pobreza resultando no 
aumento da pobreza absoluta, reflexos que foram sentidos também no início 
da década de 90.

Por seu turno, Barros, Henriques e Mendonça (2000), a partir da análise de 
dados das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios (PNADs) realizadas 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), construíram um 
panorama da evolução da pobreza no período compreendido entre 1977 e 
1998, revelando que o grau de pobreza atingiu o ápice no início da década de 
80, época em que a parcela da população considerada pobre era maior do que 
50%. O advento dos planos Cruzado e Real promoveu relativa queda desse 
percentual para alcançar uma média de 30% a 35%. Não obstante a redução 
do percentual, em 1998 uma média de 21 milhões de brasileiros ainda viviam 
como indigentes e 50 milhões como pobres. A Tabela 1, estruturada pelos 
autores em questão, apresenta um panorama claro de como os índices de 
indigência e pobreza se comportaram entre os anos de 1977 e 1998.

Tabela 1 – Evolução temporal da indigência e da pobreza no Brasil

Ano
Percentual 

de 
indigentes

Indigência 
hiato 

médio da 
renda

Número de 
indigentes 

(em 
milhões)

Percentual 
de pobres

Pobreza 
hiato 

médio da 
renda

Número de 
pobres (em 

milhões)

1977 16,3 5,8 16,8 39,6 17,2 40,7

1978 20,7 9,7 22,0 42,6 21,0 45,2

1979 15,9 5,7 17,3 38,8 16,9 42,0

1981 18,8 7,2 22,0 43,1 19,5 50,6

1982 19,4 7,4 23,4 43,1 19,8 51,9

1983 25,0 9,8 30,7 51,0 24,5 62,7

1984 23,6 8,8 29,8 50,4 23,5 63,5

1985 19,2 7,1 25,1 43,5 19,7 56,9

1986 9,8 3,4 13,1 28,2 11,3 37,6

1987 18,5 7,2 25,1 40,8 18,7 55,4

1988 22,1 9,1 30,5 45,3 21,8 62,5

1989 20,7 8,5 29,3 42,9 20,6 60,6

1990 21,3 8,8 30,8 43,8 21,1 63,1

(continua)
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Atentos às variações macroeconômicas vivenciadas aliadas ao 
crescimento populacional, os autores concluem que, embora seja possível 
verificar a redução da pobreza, ela se mantém historicamente em um padrão 
de estabilidade inaceitável. 

Se de um lado constata-se a estabilidade do alto padrão de pobreza ao 
longo do tempo, Kakwani, Neri e Son (2006) constatam que, nos últimos 25 
anos, as mudanças constantes nos indicadores sociais baseados na renda 
per capita, tais como desigualdade, pobreza e bem-estar social, refletem a 
instabilidade do ambiente macroeconômico brasileiro que, até 1994, tinha 
por fator desestabilizante as tentativas e falhas em alcançar o controle da 
inflação. A partir de 1995 as crises externas tumultuaram o cenário econômico 
brasileiro, sendo que só recentemente, com a expansão dos programas 
de transferência de renda – no ímpeto de enfrentar a herança da injustiça 
social que alija parcela relevante da população das condições mínimas de 
sobrevivência digna – foi possível vivenciar sensíveis reduções dos índices de 
pobreza e desigualdade social, mesmo com a tendência das baixas taxas de 
crescimento.

Entendendo que os últimos anos têm contribuído para a redução da 
desigualdade de renda, deflagradora da pobreza, o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (2012, p. 40), no comunicado nº 155, avaliou que “não 
há na história brasileira, estatisticamente documentada desde 1960, nada 
similar à redução da desigualdade de renda observada desde 2001”. O 
referido instituto, a partir de dados estatísticos, conclui que a década de 2001 
a 2011, mesmo a despeito do tímido crescimento econômico, é considerada 

Ano
Percentual 

de 
indigentes

Indigência 
hiato 

médio da 
renda

Número de 
indigentes 

(em 
milhões)

Percentual 
de pobres

Pobreza 
hiato 

médio da 
renda

Número de 
pobres (em 

milhões)

1992 19,3 8,6 27,1 40,8 19,7 57,3

1993 19,5 8,5 27,8 41,7 19,8 59,4

1995 14,6 6,0 21,6 33,9 15,3 50,2

1996 15,0 6,6 22,4 33,5 15,6 50,1

1997 14,8 6,3 22,5 33,9 15,4 51,5

1998 13,9 5,8 21,4 32,7 14,7 50,1
Fonte: Barros, Henriques e Mendonça (2000).
Nota: As linhas de indigência e pobreza utilizadas foram as da Região Metropolitana de São Paulo.

(conclusão)
Tabela 1 – Evolução temporal da indigência e da pobreza no Brasil
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inclusiva para a parcela pobre da sociedade, cuja tendência na redução da 
desigualdade de renda mostra-se positiva para a década em curso.

Na seção subsequente serão expostos os resultados de algumas 
pesquisas e estudos que avaliam em que medida houve crescimento pró-
pobre no país, oportunidade em que se poderá mensurar pontualmente 
quais períodos foram favoráveis aos pobres e quais mantiveram – ou pioraram 
– sua situação.

EXISTIU – E EXISTE – CRESCIMENTO PRÓ-POBRE NO BRASIL? 
ALGUNS ESTUDOS DE CASOS E SEUS RESULTADOS

Na primeira parte do capítulo, constatou-se que, para alcançar resultados 
relativos ao crescimento pró-pobre, existem metodologias diversas, o que 
pode implicar em variações de resultados, especialmente considerando a 
linha conceitual adotada pelo pesquisador, se a que considera o crescimento 
pró-pobre como aquele que lhes deve proporcionar rendimento acima dos 
não pobres, culminando, assim, na redução da desigualdade de renda, ou 
se aquele que demanda como vantajoso para os pobres qualquer aumento 
das suas rendas, mesmo que inferior ao ganho médio da sociedade (PINTO; 
OLIVEIRA, 2010).

O objetivo dessa seção não é descer a minúcias a respeito das 
metodologias e seus conceitos e fórmulas. A intenção é pontuar, nos estudos 
que serão apresentados, apenas os métodos que nortearam as pesquisas, 
de forma a diferenciar e justificar eventuais dissensos em suas conclusões, 
prevalecendo o interesse nos resultados pontuais de forma a situar claramente 
os períodos contemplados com crescimento econômico favorável aos pobres. 

A começar pelos estudos de Resende, Mata e Carvalho (2008), que 

traçaram o perfil do crescimento econômico urbano do Brasil representado 

pelas capitais dos estados no período de 1991 e 2000 e, para tanto, avaliaram 

a relação entre crescimento econômico, desigualdade de renda e pobreza do 

ponto de vista qualitativo, a fim de apurar quanto os pobres se beneficiaram 

em relação ao crescimento da renda per capita. 

Como resultado os autores informaram que 14 capitais (Palmas, 
Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Recife, São Luís, Teresina, Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba, Florianópolis, Cuiabá e Goiânia) mostraram-
se com crescimento não pró-pobre, ou seja, os pobres obtiveram renda per 
capita inferior àquela recebida pelo restante da população. Em outras cinco 
capitais (Belém, Macapá, Porto Velho, Maceió e São Paulo) o crescimento 
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foi empobrecedor, isto é, a renda per capita da parcela pobre decresceu 
enquanto a renda média do restante da população aumentou, denotando 
o aprofundamento da pobreza. Já em oito capitais (Boa Vista, Manaus, Rio 
Branco, Natal, Salvador, Porto Alegre, Brasília e Campo Grande) o crescimento 
foi inconclusivo, tal qual aponta a Tabela 2.

Para os autores, em síntese, entre 1991 e 2000, preponderou um 
crescimento econômico com elevação da desigualdade de ren da nas 
capitais brasileiras, haja vista a oscilação entre crescimento do tipo não pró-
pobre quanto do tipo empobrecedor.

Pinto e Oliveira (2010), por sua vez, analisaram o crescimento pró-pobre 
de todas as unidades federativas do Brasil no período de 1995 e 2007. Os 
autores informam que, para fins do estudo, adotaram o crescimento pró-
pobre como um processo que deve reduzir a pobreza e a desigualdade 
relativa da renda, e as metodologias apresentadas foram da elasticidade 
renda-pobreza, Curva de Incidência do Crescimento e Taxa de Crescimento 
Pró-pobre. 

Os resultados demonstraram que a pobreza reduziu consideravelmente 
a partir de 2001, remanescendo, no entanto, fortes discrepâncias entre as 
regiões e os estados, sendo que o Norte e o Nordeste apresentaram os priores 
desempenhos, justamente pelo fato de que nessas regiões a desigualdade é 
mais profunda. Constatam, ainda, que de 1995 a 2007 houve uma melhora 
no crescimento pró-pobre no Brasil e, especificamente em relação 
às unidades federativas, concluíram que 14 estados apresentaram 
crescimento pró-pobre e os 13 estados restantes se enquadraram na 
definição trickle-down4. A Tabela 3 informa a taxa de crescimento pró-pobre 
de cada estado no período estudado.

4 “Caracteriza pelo aumento da desigualdade mesmo em um cenário de expansão da renda e de redução 
da pobreza” (MANSO; BARRETO; FRANÇA, 2012, p. 97). “Classifica como vantajoso para os pobres 
qualquer aumento de suas rendas, mesmo que seja inferior ao ganho médio da sociedade” (PINTO; 
OLIVEIRA, 2010, p. 331).
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Tabela 2 – Taxa de crescimento anual da renda per capita dos p% mais pobres e 
classificação das capitais estaduais de acordo com a qualidade do crescimento 
econômico (1991-2000)

Fonte: Resende, Mata e Carvalho (2008), os quais elaboraram a tabela a partir de dados dos Censos 
Demográficos de 1991 e 2000.

Região
Capitais Taxa de crescimento da renda per capita 

dos p% mais pobres (ao ano) Qualidade de 
crescimento

Estaduais 20% 40% 60% 80% 100%

Norte

Belém -1,69% -0,42% -0,03% 0,26% 1,63% Empobrecedor

Boa Vista 0,76% 0,17% 0,00% 0,10% 0,30% Inconclusivo

Macapá -4,73% -2,64% -1,61% -0,72% 0,92% Empobrecedor

Manaus -7,45% -4,49% -3,51% -2,68% -0,60% Inconclusivo

Palmas 1,15% 3,39% 4,24% 4,65% 4,77% Não pró-pobre

Porto Velho -2,09% -0,43% 0,37% 1,24% 2,36% Empobrecedor

Rio Branco -0,16% 0,88% 1,26% 1,40% 2,07% Inconclusivo

Nordeste

Aracaju 0,08% 1,47% 2,07% 2,61% 3,26% Não pró-pobre

Fortaleza 0,65% 2,03% 2,38% 2,62% 2,92% Não pró-pobre

João Pessoa 2,14% 2,78% 3,07% 3,34% 3,35% Não pró-pobre

Maceió -3,15% -0,85% -0,12% 0,42% 2,22% Empobrecedor

Natal -0,09% 1,15% 1,64% 1,95% 3,14% Inconclusivo

Recife 1,35% 2,32% 2,39% 2,50% 2,87% Não pró-pobre

Salvador -0,04% 1,31% 1,55% 1,61% 1,84% Inconclusivo

São Luís 0,32% 1,04% 1,27% 1,68% 3,18% Não pró-pobre

Teresina 2,08% 2,94% 3,19% 3,18% 3,85% Não pró-pobre

Sudeste

Belo Horizonte 1,94% 2,53% 2,72% 2,89% 3,28% Não pró-pobre

Rio de Janeiro 1,24% 2,14% 2,48% 2,75% 3,01% Não pró-pobre

São Paulo -2,91% -1,52% -0,83% -0,10% 1,43% Empobrecedor

Vitória 1,52% 2,43% 3,12% 3,76% 4,36% Não pró-pobre

Sul

Curitiba 0,48% 1,30% 1,86% 2,40% 3,53% Não pró-pobre

Florianópolis 2,88% 3,29% 3,46% 3,79% 4,24% Não pró-pobre

Porto Alegre -0,01% 1,00% 1,59% 2,26% 3,35% Inconclusivo 

Centro-
Oeste

Brasília -0,26% 0,72% 1,46% 2,01% 2,76% Inconclusivo

Campo Grande -0,60% 0,52% 1,02% 1,44% 2,22% Inconclusivo

Cuiabá 1,20% 1,92% 2,23% 2,49% 3,91% Não pró-pobre

Goiânia 1,55% 2,22% 2,52% 2,84% 3,86% Não pró-pobre
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Tabela 3 – Taxa de crescimento pró-pobre nos estados brasileiros entre 1995-2007

UF RPPG 95-07 RPPG 95-01 RPPG 01-07

Tocantins 122,6 60,8 39,1

Santa Catarina 101,2 26,6 62,3

Piauí 100,1 23,5 60,5

Paraná 84,7 5,0 78,8

Goiás 73,6 14,7 52,1

Espírito Santo 72,2 -1,3 74,0

Minas Gerais 64,0 1,0 64,4

Mato Grosso do Sul 59,4 0,91 60,2

Mato Grosso 56,6 2,01 56,51

Sergipe 54,9 3,4 50,3

Bahia 49,0 0,41 49,9

Ceará 46,7 3,4 42,3

Maranhão 43,71 21,0 17,91

Paraíba 37,3 -4,02 42,7

Rio Grande do Sul 31,0 0,11 31,0

Rio Grande do Norte 28,0 -6,0 36,1

São Paulo 22,2 -19,3 48,7

Rio de Janeiro 17,7 -4,8 23,6

Distrito Federal 12,81 -28,3 54,2

Pará 12,4 -6,7 20,4

Alagoas 12,3 -17,12 32,91

Pernambuco 11,61 -18,5 36,8

Rondônia 6,2 -4,82 12,4

Amapá -3,62 10,8 4,1

Amazonas -17,7 -19,7 3,2

Acre -42,7 -25,4 -21,2

Roraima -55,7 -74,5 37,4

Brasil 40,3 -1,8 43,1

Fonte: Adaptado de Pinto e Oliveira (2010).
Nota: 1 Taxas que, apesar de positivas, são consideradas pró-rico, pois são inferiores ao crescimento 
da renda média da população; 2 Inversamente, taxas que, apesar de negativas, são consideradas pró-
pobre, pois a renda dos pobres sofreu menos perdas que a média da população.

França, Manso e Barreto (2012), a partir da metodologia introduzida por 
Kakwani, Khandker e Son (2004), que considera o crescimento pró-pobre 
aquele pelo qual os indivíduos em situação de pobreza se beneficiam com a 
expansão da renda mais que as demais parcelas da população, se propuseram 
a analisar o estilo de crescimento da renda no país e em todas as regiões 
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Tabela 4 – Intensidades e estilos de crescimento, Índice Foster, Greer e Thorbecke (FGT)1: 
Brasil e Regiões (em % a.a.)

Período
Centro-Oeste Nordeste Norte

Taxa Estilo Taxa Estilo Taxa Estilo

1995-1996 -6,85 [3] -7,22 [3] -2,17 [6]

1996-1997 2,59 [1] 0,49 [1] -1,84 [6]

1997-1998 2,05 [1] 3,79 [1] 1,68 [4]

1998-1999 2,17 [5] 2,17 [5] 6,17 [5]

1999-2000 -2,28 [3] -0,34 [6] 0,38 [1]

2001-2002 2,04 [1] 3,39 [1] 1,40 [4]

2002-2003 4,04 [5] 1,67 [5] 7,35 [5]

2003-2004 9,84 [1] 2,79 [1] 2,67 [1]

2004-2005 -2,57 [2] 3,02 [1] 4,80 [1]

2005-2006 10,16 [1] -0,04 [2] 1,55 [1]

2006-2007 -3,73 [2] 1,37 [1] -6,10 [3]

2007-2008 1,23 [1] 6,68 [1] 14,02 [1]

2008-2009 4,12 [1] -2,33 [2] -8,65 [3]

1995-2003 0,15 [1] 0,43 [5] 1,65 [5]

2003-2009 3,68 [1] 1,98 [1] 1,62 [1]

1995-2009 1,59 [1] 1,05 [1] 1,61 [1]

brasileiras no período pós Plano Real, compreendido entre 1995 e 2009. 
Com destaque aos resultados, tem-se que, para o Brasil: 

Para o Brasil, o período 1995-2003 foi de recessão fortemente 
pró-pobre – contração da renda, mas com reduções na 
desigualdade e na pobreza – em termos da extensão da pobreza 
[...] e, em relação à intensidade [...] e à severidade da pobreza [...], 
houve recessão pró-pobre – contração da renda e aumento da 
pobreza, embora com efeitos negativos menores nos pobres. 
Em contraste, a partir de 2003, observa-se crescimento pró-
pobre no país para todas as medidas de pobreza utilizadas e 
em quase todos os subperíodos anuais, exceção feita apenas 
ao período 2008-2009, que experimentou o estilo tricke-down 
[...] e empobrecedor [...] (FRANÇA; MANSO; BARRETO, 2012, p. 
98-99, grifo do autor).

A Tabela 4 elucida de forma autoexplicativa a intensidade e estilo de 
crescimento vivenciado nas cinco macrorregiões e também no país de modo 
geral.

(continua)
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Período
Sudeste Sul Brasil

Taxa Estilo Taxa Estilo Taxa Estilo

1995-1996 -0,20 [2] -2,36 [3] -4,77 [3]

1996-1997 -1,14 [3] 4,38 [4] 0,69 [1]

1997-1998 0,74 [4] -2,93 [3] 3,35 [1]

1998-1999 3,90 [5] -2,51 [6] 3,32 [5]

1999-2000 -4,47 [3] 2,86 [1] -1,63 [3]

2001-2002 8,51 [4] 14,35 [4] 6,27 [1]

2002-2003 0,43 [5] -1,69 [6] 0,85 [5]

2003-2004 11,89 [1] 6,13 [1] 7,78 [1]

2004-2005 3,34 [1] 3,21 [1] 2,52 [1]

2005-2006 4,64 [1] 3,07 [1] 3,52 [1]

2006-2007 5,33 [1] 2,83 [1] 1,54 [1]

2007-2008 6,45 [1] 13,43 [1] 8,73 [1]

2008-2009 1,88 [1] -6,67 [3] -0,75 [2]

1995-2003 0,41 [5] 1,84 [1] 0,78 [5]

2003-2009 5,78 [1] 4,17 [1] 4,04 [1]

1995-2009 2,68 [1] 2,90 [1] 2,17 [1]

(conclusão)

Fonte: Adaptado de França, Manso e Barreto (2012).
Nota: 1 “A pobreza está mensurada pelos Índices FGT(0) – conhecido como proporção de pobres, que 
determina a extensão da pobreza, pois é construído como a razão entre o número de pessoas pobres e 
a população; FGT(1) – conhecido como hiato de pobreza, cuja construção se baseia na distância entre a 
renda do indivíduo e a linha de pobreza e permite, assim, que se incorpore, além da extensão, a intensidade 
da escassez de renda dos indivíduos pobres; e FGT(2) – conhecido como hiato quadrático, que se utiliza do 
quadrado da distância entre a renda do indivíduo e a linha de pobreza e permite, assim, que se dê maior 
peso às pessoas com maiores níveis de privação, permitindo a compreensão sobre o grau de severidade da 
pobreza. Estes indicadores estão em Foster, Greer e Thorbecke (1984)” (FRANÇA; MANSO; BARRETO, 2012, 
p. 78). 2 Taxa: Crescimento do equivalente pobreza – Crescimento da renda média; Estilos de crescimento: 
[1] Pró-pobre; [2] Tricke-down; [3] Empobrecedor; [4] Recessão fortemente pró-pobre; [5] Recessão pró-
pobre; [6] Recessão contra pobre.

Tabela 4 – Intensidades e estilos de crescimento, Índice Foster, Greer e Thorbecke (FGT)1: 
Brasil e Regiões (em % a.a.)

Em suma, os autores observaram que, de modo geral, a partir de 2003 
houve expansão da renda per capita nas cinco macrorregiões do país e que 
o crescimento da renda caminhou em direção aos mais pobres. Concluem, 
por fim, que, após o Plano Real, assiste-se a um período de redução da 
desigualdade de renda em todas as regiões, sendo que as taxas de crescimento 
pró-pobre foram mais intensas na região Centro-Oeste.
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Netto Junior e Figueiredo (2011) analisaram a evidência de crescimento 
pró-pobre nas principais regiões (exceto Norte) e estados brasileiros nos 
interstícios de 1987-1993 (forte instabilidade macroeconômica e início da 
abertura da economia), 1993-1999 (estabilidade de preços e consolidação 
das reformas econômicas) e 1999-2007 (ampliação dos programas de 
transferência de renda). 

Na metodologia primal e dual, empregada por aqueles autores, abordou-
se os aspectos relacionados à pobreza absoluta e, como resultado, sugeriu-se 
que, em linhas gerais, o Brasil apresentou crescimento pró-pobre entre 
1987 e 2007. 

Com relação a cada subperíodo, as análises indicaram que:
[...] no período 1987-1993 o Brasil, regiões e estados 
apresentaram crescimento antipobre, exceção para os estados 
do Ceará e Bahia. No subperíodo 1993-1999 todos os níveis 
geográficos analisados apresentaram crescimento pró-pobre, 
a única exceção é o estado da Bahia. O período 1999-2007 
notabiliza-se por um forte crescimento pró-pobre para o Brasil 
e todas as regiões (NETTO JUNIOR; FIGUEIREDO, 2011, p. 1).

Ribeiro et al. (2005), a partir do cálculo da elasticidade da pobreza e da 
curva de crescimento-pobreza, constataram que o crescimento econômico 
brasileiro, além de sofrer variação ano a ano, é heterogêneo e não se distribui 
equitativamente entre as regiões. De modo geral, concluem que a década de 
80, época de registros de alta inflação, apresentou crescimento pró-rico, pois 
a renda dos mais abastados aumentou em descompasso à dos mais pobres. Já 
a década de 90 mostrou-se pró-pobre para todas as regiões do país.

Salvato (2009) propôs-se a investigar a década de 1990 para apurar 
a relação entre crescimento econômico, pobreza e desigualdade para 
as grandes regiões, estados da federação, mesorregiões, microrregiões 
e municípios brasileiros com escopo na metodologia que mensura a 
elasticidade da redução da pobreza e da indigência em relação ao crescimento 
econômico “teste da hipótese de Bourguignon: quanto mais desigual, menor 
a efetividade do crescimento em reduzir a pobreza” (SALVATO, 2009, p. 3). A 
Tabela 5 demonstra o numerário e os respectivos percentuais dos municípios, 
microrregiões e mesorregiões que se comportaram de forma a apresentar 
crescimento pró-pobre entre 1991 e 2000.

Pelos dados apresentados, concluiu-se que nenhuma grande região 
brasileira como um todo apresentou expressivo crescimento pró-pobre na 
década de 1990 pois, em relação aos estados, apenas Roraima se mostrou 
pró-pobre; nas meso e microrregiões os percentuais foram baixos: 7,35% e 
11%, respectivamente; e nos municípios o percentual encontrado foi de 25% 
num universo de 5.506 entes federativos.
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Brasil / UF

Total de 
municípios

Município com crescimento  
pró-pobre  (1991-2000)

Total Total (%)

Brasil 5506 1375 24,97

Acre 22 2 9,09

Alagoas 101 5 4,95

Amapá 16 2 12,50

Amazonas 62 5 8,06

Bahia 415 57 13,73

Ceará 184 6 3,26

Espírito Santo 77 36 46,75

Goiás 242 69 28,51

Maranhão 217 15 6,91

Mato Grosso 126 32 25,40

Mato Grosso do Sul 77 20 25,97

Minas Gerais 853 289 33,88

Pará 143 12 8,39

Paraíba 223 24 10,76

Paraná 399 137 34,34

Pernambuco 185 7 3,78

Piauí 221 27 12,22

Rio de Janeiro 91 28 30,77

Rio Grande do Norte 166 17 10,24

Rio Grande do Sul 467 254 54,39

Rondônia 52 12 23,08

Roraima 15 8 53,33

Santa Catarina 293 125 42,66

São Paulo 645 163 25,27

Sergipe 75 5 6,67

Tocantins 139 18 12,95

Brasil / UF
Total de 

microrregiões
Microrregiões com crescimento  

pró-pobre (1991-2000)
Total Total (%)

Brasil 558 65 11,65

Acre 5 0 0,00

Alagoas 13 0 0,00

Amapá 4 0 0,00

Amazonas 13 0 0,00

 Tabela 5 – Crescimento pró-pobre no Brasil de 1991 a 2000 (continua)
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(continuação)

Brasil / UF
Total de 

microrregiões
Microrregiões com crescimento  

pró-pobre (1991-2000)
Total Total (%)

Bahia 32 1 3,13

Ceará 33 0 0,00

Espírito Santo 13 3 23,08

Goiás 19 2 10,53

Maranhão 21 0 0,00

Mato Grosso 22 1 4,55

Mato Grosso do Sul 11 0 0,00

Minas Gerais 66 17 25,76

Pará 22 0 0,00

Paraíba 23 0 0,00

Paraná 39 7 17,95

Pernambuco 19 0 0,00

Piauí 15 0 0,00

Rio de Janeiro 18 5 27,78

Rio Grande do Norte 19 1 5,26

Rio Grande do Sul 35 13 37,14

Rondônia 8 2 25,00

Roraima 4 3 75,00

Santa Catarina 20 5 25,00

São Paulo 63 4 6,35

Sergipe 13 0 0,00

Tocantins 8 1 12,50

Brasil / UF
Total de 

mesorregiões
Mesorregiões com crescimento  

pró-pobre  (1991-2000)
Total Total (%)

Brasil 136 10 7,35

Acre 2 0 0,00

Alagoas 3 0 0,00

Amapá 2 0 0,00

Amazonas 4 0 0,00

Bahia 7 0 0,00

Ceará 7 0 0,00

Espírito Santo 4 1 25,00

Goiás 5 0 0,00

 Tabela 5 – Crescimento pró-pobre no Brasil de 1991 a 2000
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Brasil / UF
Total de 

mesorregiões
Mesorregiões com crescimento  

pró-pobre  (1991-2000)
Total Total (%)

Maranhão 5 0 0,00

Mato Grosso 5 0 0,00

Mato Grosso do Sul 4 0 0,00

Minas Gerais 12 1 8,33

Pará 6 0 0,00

Paraíba 4 0 0,00

Paraná 10 2 20,00

Pernambuco 5 0 0,00

Piauí 4 0 0,00

Rio de Janeiro 6 2 33,33

Rio Grande do Norte 4 0 0,00

Rio Grande do Sul 7 2 28,57

Rondônia 2 0 0,00

Roraima 2 2 100,00

Santa Catarina 6 0 0,00

São Paulo 15 0 0,00

Sergipe 3 0 0,00

Tocantins 2 0 0,00
Fonte: Adaptado de Salvato (2009).

(conclusão)

Na análise do contexto brasileiro, Kakwani, Neri e Son (2006) se 
dedicaram em precisar a evolução dos indicadores baseados na renda per 
capita de 1995 a 2004. Para os autores, o crescimento pró-pobre diminui 
a desigualdade, enquanto o antipobre a aumenta e, para compreender 
o padrão do crescimento econômico assumido, estabeleceu-se a ligação 
entre crescimento econômico com as mudanças na distribuição da renda, 
adotando-se o custo de vida regional para balizar a linha de pobreza. Como 
resultado, os autores avaliam que o período favoreceu os pobres, pois seus 
ganhos aumentaram, mesmo a despeito de a renda média geral ter decaído. 
Destaca-se, sobretudo, que as rendas não provenientes do trabalho, tais 
como programas de transferência de renda, contribuíram majoritariamente 
para a queda da desigualdade durante a década.

Ao avaliar as variações na renda domiciliar per capita no Brasil entre 
1997 e 2004 nas cinco regiões a partir da metodologia de decomposição das 
variações dos índices de Gini, Mehran e Piesch, Hoffmann (2005, p. 78) sustenta 

 Tabela 5 – Crescimento pró-pobre no Brasil de 1991 a 2000
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que o período foi favorável aos pobres à medida que a renda média per 
capita diminuiu 5,5%, enquanto a renda média dos 40% mais pobres elevou-
se em 11,4%. O autor destaca também que os programas de transferência de 
renda, tais como o Programa Bolsa Família (PBF), favoreceram a redução da 
pobreza, especialmente no período de 2002-2004.

Remanesce pontuar alguns direcionamentos encartados no comunicado 
nº 155 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2012). O documento 
esclarece que, entre 2001 e 2011, “a renda dos 10% mais pobres cresceu 
550% mais que a dos 10% mais ricos” (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 
APLICADA, 2012, p. 15) e que o índice Gini5 segue em queda nos últimos 11 
anos consecutivos, ou seja, assinala a constante redução da desigualdade de 
renda em benefício da população menos abastada, logrando o alcance, no 
ano de 2011, do menor nível de desigualdade de renda já registrado.

Note-se, portanto, que, embora seja possível constatar variantes nos 
estudos apresentados, o que se supõe em razão das distintas metodologias 
aplicadas, linha de pobreza eleita, conceito de crescimento pró-pobre tomado 
como balizador, em linhas gerais tem-se que a década de 80 e início da década  
de 90, possivelmente influenciados pela instabilidade macroeconômica, 
apresentaram crescimento desfavorável aos pobres, enquanto que, após o 
advento do Plano Real e consequente controle da inflação, o crescimento 
começou a se comportar de forma mais prospectiva aos pobres. Esse panorama 
de redução da desigualdade se intensificou a partir de 2001, especialmente 
em razão dos programas de transferência de renda, que alçaram o país aos 
menores índices de desigualdade já documentados na sua história.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos estudos entabulados foi possível assentir que o crescimento 
pró-pobre não guarda um conceito unívoco, havendo variações na literatura, 
ora para considerá-lo como aquele em que os pobres se beneficiam em  
termos absolutos (RAVALLION; CHEN, 2003), ora para visualizá-lo como 
aquele que propicia, aos pobres, em termos de ganhos de renda, benefícios 
proporcionalmente maiores do que os propiciados aos não pobres (KAKWANI; 
PERNIA, 2000).

Mesmo a despeito dos contornos distintos que a conceituação pode 
tomar, é certo que se faz forte a associação entre crescimento e redução 

5 Segundo Wolffenbüttel (2004): “O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um 
instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença 
entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns 
apresentam de zero a cem). O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma 
renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza”.
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da pobreza, sendo que essa redução se mostra mais prospectiva à medida 
que a distribuição da renda é mais igualitária, ou seja, uma sociedade que 
alcança patamares de igualdade social tende a acelerar seu crescimento em 
todos os aspectos.

Barros, Henriques e Mendonça (2000) ressaltam que o Brasil não é um 
país pobre, mas um país que ainda conta com muitos pobres e, não obstante 
esse padrão estar em franca redução, ainda são incipientes os avanços para 
extirpar a linha de pobreza no país, sobretudo naquelas regiões mais pobres 
e desiguais, a exemplo do Norte e Nordeste. Nesse aspecto Silveira Neto 
(2005) argumenta que a rigidez em relação à redução da pobreza pode ser 
explicada, em alguma medida, pelos níveis bastante profundos da pobreza 
em determinadas regiões, exigindo, nesse norte, taxas muito elevadas de 
crescimento para que se possa visualizar a redução dos níveis de pobreza. 

Essa constatação evidencia que, por suas proporções continentais e 
disparidades históricas entre as regiões, no Brasil o crescimento pró-pobre 
não se comporta de forma homogênea. Logo, pode-se concluir que há 
uma intensa variação na redução da pobreza dada uma mesma taxa de 
crescimento econômico, sugerindo, nesses termos, que em algumas regiões, 
mais do que em outras, o crescimento é mais favorável aos pobres.

Entrementes, conforme aventado na seção que se encarregou de 
investigar em que períodos o crescimento pró-pobre aconteceu no país, em 
padrões gerais, sem considerar regionalmente, tem-se que a década de 80 e 
início da década de 90 apresentaram crescimento antipobre possivelmente 
influenciadas pela instabilidade macroeconômica, enquanto que, após o 
advento do Plano Real e consequente controle da inflação, o crescimento 
começou a se comportar de forma mais prospectiva em relação aos pobres, 
alcançando níveis consideráveis, especialmente a partir de 2001, crescimento 
esse fomentado pelos programas de transferência de renda.

O avanço no estudo do crescimento pró-pobre, em âmbito internacional 
e nacional, sugere que a combinação de políticas que estimulem o crescimento 
econômico e diminuam a desigualdade parece ser a estratégia mais efetiva 
para reduzir a pobreza. No caso daqueles países em que os níveis de pobreza 
e desigualdade são mais arraigados, tal como o Brasil, investimentos no 
setor de educação e pensar as estratégias de crescimento regionalmente, 
respeitando as especificidades históricas e contemporâneas de cada uma, 
também se mostram fundamentais para alcançar melhor desempenho no 
objetivo constitucional de “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 
as desigualdades sociais e regionais” – art. 3º, III, da Constituição Federal 
(BRASIL, 1988).
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INTRODUÇÃO

A pobreza é um fenômeno social complexo que acompanha a 
humanidade há muitos milênios variando a intensidade e a quantidade dos 
indivíduos. As ciências sociais e econômicas produziram vasta literatura a 
respeito, entretanto não foi possível um consenso sobre a sua conceituação, 
o que gera diversas análises de variados pontos de vistas e com subjetividade 
intrínseca. As primeiras abordagens sobre o assunto tiveram como pano de 
fundo a Religião, posteriormente sobrevieram o Social e a Economia, fruto 
destas são a categorização, quantificação, direitos e deveres dos pobres. O 
longo período desde a visão de que o pobre é a imagem de Cristo, passando 
pela responsável por sua condição até a pobreza multidimensional indicam 
que a Sociedade ainda não encontrou um caminho para a sua extinção.

Os estudos sobre a desigualdade de renda são mais recentes em face 
de que o crescimento econômico, a partir da Segunda Guerra Mundial, não 
foi proporcional em todos os países e também para as classes econômicas 
da população dos mesmos. Pobreza e desigualdade de renda não são iguais, 
porém a conjunção destes dois fenômenos agrava sobremaneira as condições 
de vida dos indivíduos.

Ao longo do tempo foram desenvolvidas diversas análises qualitativas 
e quantitativas sobre os temas utilizando variados instrumentos conceituais 
e ferramentas estatísticas, mas a própria indefinição da conceituação 
proporciona erros. As análises que integram instrumentos qualitativos e 
quantitativos proporcionam melhores informações para a tomada de decisão. 
A quantificação de qualquer análise requer uma definição clara sobre o que 
se quer ser estudado e a fonte das informações. A partir destes elementos é 
possível fazer a escolha dos indicadores, mas ressalta-se que sempre haverá 
uma subjetividade em todo o processo.

O objetivo principal deste capítulo é mostrar o estado da arte sobre 
a mensuração da pobreza e desigualdade de renda, com base na revisão 
bibliográfica da literatura nacional e internacional existente sobre o 
assunto, contudo procurou-se ampliar a abordagem inserindo-se uma 
contextualização histórica, face às dificuldades de estabelecimento de 
um único conceito, demonstrando as várias visões sobre o tema no 
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desenvolvimento da sociedade no decorrer do tempo, também a utilização 
de uma visão geoespacial da distribuição da pobreza nas regiões brasileiras 
tendo em vista que um dos objetivos da mensuração é proporcionar subsídios 
para uma tomada de decisão.

O ponto de partida do texto está baseado no documento Objetivos do 
Desenvolvimento do Milênio, proposto pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) e ratificado pelo Brasil para serem alcançados até o ano de 2015, 
tendo por recorte de análise o objetivo número 1: “acabar com a fome e a 
miséria” e reduzindo o campo para a meta 1: “reduzir pela metade, entre 1990 
e 2015, a proporção da população com renda inferior a um dólar Paridade 
de Poder de Compra (PPC) por dia” e a meta 2: “reduzir a um quarto, entre 
1990 e 2015, a proporção da população com renda inferior a um dólar PPC 
por dia”, no que tange aos indicadores de mensuração (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 2000). Não é objeto deste capítulo fazer uma discussão 
para o alcance ou não das metas e os meios utilizados, a importância reveste-
se nos seguintes aspectos: a presença de um organismo internacional de 
reconhecida capacidade técnica, a adesão de diversos Estados Nacionais 
incluindo o Brasil, temas de interesse social e transversais a diversas áreas, 
metodologia científica, análises de comparação entre países e a escolha de 
indicadores socioeconômicos para a mensuração.

POBREZA E DESIGUALDADE DE RENDA: CONCEITOS E 
DEFINIÇÕES

A pobreza define-se, normalmente, como a insuficiência de recursos 
para assegurar as condições básicas de subsistência e de bem-estar, segundo 
as normas da sociedade. É considerado pobre aquele que possui más 
condições materiais de vida, que se refletem na dieta alimentar, na forma 
de vestir, nas condições habitacionais, no acesso à assistência sanitária e 
nas condições de emprego. Para além do conceito baseado nas condições 
materiais, existem ainda definições mais amplas que levam em conta não 
apenas as características baseadas no nível de rendimento ou consumo. 
Definem a pobreza como a falta de capacidades humanas básicas, refletidas 
pelo analfabetismo, pela má nutrição, pela mortalidade infantil elevada, pela 
expectativa de vida reduzida, pela falta de acesso a serviços e infraestruturas 
necessárias para satisfazer necessidades básicas (saneamento básico, 
água potável, energia, comunicações, ou seja, acesso a bens e serviços 
de uso coletivos), mais genericamente, pela incapacidade de exercer os 
direitos de cidadania. A pobreza é, portanto, uma situação de privação e de 
vulnerabilidade material e humana. 
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Os pobres também são vulneráveis a situações de crises políticas ou 
econômicas, além de se encontrarem extremamente susceptíveis a doenças 
e a catástrofes naturais. A pobreza exerce influência na personalidade do 
indivíduo, em função da intensidade e da persistência dessa situação de 
privação, com consequências para a estabilidade e bem-estar global da 
sociedade. 

Apesar do conceito (ou conceitos) de pobreza ser universalmente aceito, 
ele pode variar de acordo com as normas da sociedade e as condições locais 
específicas. As percepções de pobreza e as características que qualificam 
os pobres são diferentes no Brasil relativamente a um país desenvolvido 
onde o rendimento médio per capita e o nível de desenvolvimento dos 
serviços (e da infraestrutura) sejam muito superiores. Por outro lado, mesmo 
dentro do território nacional, as percepções de pobreza são diferentes, 
fruto do desenvolvimento e da ocupação desigual do território nacional, 
consubstanciada em fortes assimetrias regionais. Do mesmo modo, as 
percepções de pobreza são diferentes também entre os espaços urbano e 
rural, onde os padrões e hábitos de consumo e de comportamento social 
são distintos. Neste sentido, apreender as várias dimensões da pobreza, 
considerando as especificidades históricas, econômicas, sociais e culturais 
demanda um grande esforço investigativo. 

Chambers (2006 apud OLIVEIRA, 2010) classificam os critérios de 
definição da pobreza em quatro grupos: 

a) primeiro é renda/pobreza, muitas vezes expressa como consumo/
pobreza devido à dificuldade de mensuração da renda real das 
famílias pobres. A definição de pobreza segundo a renda ou consumo 
não exige nenhum esforço conceitual, já que é baseada em um valor 
preestabelecido para a renda ou nível de consumo. A polêmica se 
refere à determinação do valor de corte; 

b) segundo agrupamento de significados vincula-se a carências materiais 
e remete à dimensão subjetiva do desejo. Além da renda, que está 
na origem da maioria das carências, a pobreza pode se referir à falta 
ou insuficiência de riqueza, assim como à falta ou baixa qualidade 
de outros ativos como casa, roupa, mobiliário, meios de transporte 
pessoal, rádio, televisão e assim por diante; 

c) um terceiro agrupamento de significados deriva da visão de Amartya 
Sen, e se expressa como privação de capacidade para realizar projetos 
pessoais, ou simplesmente para desenvolver-se como ser dentro das 
possibilidades que estão ao alcance de outros na mesma sociedade. 
Esta categoria vai além da falta de material ou de capacidades 
humanas, e envolve uma evidente dimensão social e histórica que 
baliza a importância da privação e qualifica a própria capacidade; 
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d) um quarto grupo leva em conta a natureza multidimensional da 
pobreza, assumindo que o status sendo influenciado por um ou mais 
fatores. 

Diferentes perspectivas conceituais delinearam a trajetória do 
pensamento científico sobre a pobreza ao longo do tempo e inspiraram as 
ações e programas de queda da pobreza. Segundo Codes (2008, p. 10) são 
cinco as perspectivas principais: 

a) a da subsistência: conceito que atualmente corresponde à de pobreza 
absoluta, define a pobreza com base no critério da renda necessária 
para a sobrevivência exclusivamente física do indivíduo;

b) a das necessidades básicas: se apresenta como uma extensão do 
de subsistência. Inclui os requerimentos mínimos de uma família 
(por exemplo: comida, abrigo, roupas, e necessidades referentes aos 
serviços essenciais (por exemplo: saúde, educação, transporte); 

c) a da pobreza como privação relativa: a pobreza deve ser definida 
socialmente. As pessoas pobres são aquelas que não podem obter, de 
todo ou suficientemente, recursos e condições de vida; 

d) a da pobreza como privação de capacidades: se caracteriza por 
desenvolver uma reflexão de caráter mais abstrato sobre a natureza 
do objeto, remetendo a discussão aos campos da justiça social, da 
política, das desigualdades e da subjetividade; 

e) a da perspectiva da multidimensionalidade: concerne a situações em 
que as necessidades humanas não são suficientemente satisfeitas e 
em que diferentes fatores estão interligados.

De acordo com Hagenaars e De Vos (1988 apud KAGEYAMA; HOFFMAN, 
2006, p. 81), os conceitos de pobreza podem ser classificados em três 
categorias: 

a) pobreza é ter menos do que um mínimo objetivamente definido 
(pobreza absoluta);

b) pobreza é ter menos do que outros na sociedade (pobreza relativa);
c) pobreza é sentir que não se tem o suficiente para seguir adiante 

(pobreza subjetiva).

Nessa mesma linha, Demo (2006 apud Possani 2007, p. 174), que 
distingue pobreza relativa – aquela que se refere à distância existente entre 
ricos e pobres – e pobreza absoluta – aquela que se refere às condições 
objetivas vividas por aqueles que estão na pobreza. Segundo esse autor, 
o Banco Mundial se concebe como o guardião das políticas de combate 
à pobreza absoluta, enquanto o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), da ONU, tende a realçar a necessidade de 
combate à pobreza relativa. De acordo com o autor, para acabar com a 
pobreza absoluta, políticas distributivas são suficientes, mas para acabar com 
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a pobreza relativa são necessárias políticas de desconcentração de renda, ou 
seja, políticas redistributivas.

Rocha (2006 apud LEMOS, 2012, p. 71) apresenta uma síntese do que 
seriam estes dois conceitos de pobreza, absoluta e relativa: 

[...] a pobreza absoluta está estreitamente vinculada às 
questões de sobrevivência física; portanto, ao não-atendimento 
das necessidades vinculadas ao mínimo vital. Enquanto a 
pobreza relativa define necessidades a serem satisfeitas em 
função do modo de vida predominante na sociedade em 
questão e implica, consequentemente, delimitar um conjunto 
de indivíduos relativamente pobres em sociedades onde o 
mínimo vital já é garantido a todos.

Nas próximas seções será feita uma explicação mais detalhada sobre os 
conceitos de pobreza relativa e absoluta.

CONCEITO DE POBREZA RELATIVA

A pobreza, como conceito tanto relativo quanto absoluto, tem uma 
abordagem de cunho macroeconômico. A pobreza relativa tem relação direta 
com a desigualdade na distribuição de renda, e o seu conceito é descrito 
como o indivíduo que, em determinada situação, comparado a outros, tem 
menos renda, emprego ou poder. O cálculo da renda per capita de parte da 
população, por exemplo, pode definir uma linha de pobreza. Esse conceito, 
porém, pode tornar-se incompleto quando não observada a noção de 
destituição absoluta que é requisito básico para a conceituação de pobreza, 
o que gera ambiguidade no uso dos termos pobreza e desigualdade, que não 
são sinônimos.

CONCEITO DE POBREZA ABSOLUTA

O conceito de pobreza absoluta pode ser observado no estabelecimento 
da linha ou limite da pobreza, padrões para o nível mínimo ou suficiente de 
necessidades, que determina a percentagem da população que se encontra 
abaixo desse nível. Esse padrão de vida mínimo é apresentado sob diferentes 
aspectos, sejam nutricionais, de moradia ou de vestuário, e é avaliado 
de acordo com preços de bens e serviços relevantes, calculando a renda 
necessária para custeá-los. 

Enfoques como o biológico, o das necessidades básicas ou o dos salários 
mínimos são utilizados para o estabelecimento dos limites de pobreza: 
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a) enfoque biológico considera os requisitos nutricionais mínimos da 
dieta alimentar, definindo o valor aproximado para a renda a ser gasta 
para o atendimento desses requisitos; 

b) enfoque das necessidades básicas como alimentação, moradia, 
vestuário e serviços essenciais: água potável, saneamento, transporte 
público, serviços médicos e escolas;

c) enfoque dos salários mínimos trabalha com a ideia da existência de 
um salário mínimo oficial que deve ser uma boa aproximação do 
montante em dinheiro necessário para o nível de vida mínimo.

CONCEITO DE POBREZA RELATIVA/ABSOLUTA

O enfoque da pobreza relativa/absoluta considera que a abordagem 
relativa não fixa uma linha acima da qual a pobreza deixaria de existir. Para 
resolver esta questão agrega-se a esta abordagem a de cunho absoluto. Por 
exemplo: ao calcular a renda per capita de parcelas da população (abordagem 
relativa), fixa-se a linha de pobreza na metade da renda per capita média do 
país (abordagem absoluta) (CRESPO; GUROVITZ, 2002).

ABORDAGENS SOBRE OS CONCEITOS DE POBREZA

Considerando as diferentes abordagens descritas sobre o conceito 
de pobreza, foram elaboradas três concepções durante o século XX: 
sobrevivência, necessidades básicas e privação relativa. 

O enfoque de sobrevivência, o mais restritivo, predominou nos séculos 
XIX e XX, até a década de 50. Originou-se no trabalho de nutricionistas 
inglesas que identificaram que a renda dos mais pobres não era suficiente 
para a manutenção do rendimento físico do indivíduo. Inicialmente 
adotado na Inglaterra, exerceu grande influência em toda a Europa, sendo 
utilizada posteriormente pelo Banco Internacional para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento. O primeiro modelo de proteção social para o Estado de 
bem-estar foi formulado utilizando-se medidas estatísticas, fundamentando 
políticas nacionais de assistência e alguns programas. O seu principal objetivo 
era limitar as demandas por reformas sociais e preservar, simultaneamente, 
a ênfase no individualismo compatível com o ideário liberal. Esse enfoque 
foi criticado porque, com ele, justificavam-se baixos índices de assistência: 
bastava manter os indivíduos no nível de sobrevivência. 

A partir de 1970, pobreza passou a ser relacionada com as necessidades 
básicas, com as exigências de serviços de água potável, saneamento 
básico, saúde, educação e cultura. Esse conceito foi adotado pelos órgãos 
internacionais, principalmente pelos integrantes da ONU. 
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A partir de 1980, a pobreza passou a ser entendida como privação 
relativa, com um enfoque mais abrangente e rigoroso. Imbuídos deste novo 
conceito, pesquisadores, buscaram uma formulação científica e comparações 
entre estudos internacionais, enfatizando o aspecto social. Assim, sair da linha 
de pobreza significava obter um regime alimentar adequado, certo nível de 
conforto, o desenvolvimento de papéis e de comportamentos socialmente 
adequados. Ao mesmo tempo, porém, contrapondo-se a este conceito, floresceu 
a tese, muito apreciada pelas instituições multilaterais de crédito sediadas na 
capital norte-americana, de que, com o bom funcionamento dos mercados, as 
economias se tornariam prósperas, e a riqueza gerada acabaria por beneficiar 
os pobres. Essa tese ficou conhecida como Consenso de Washington. 

O indiano Amartya Sen foi um dos responsáveis pela evolução do 
enfoque da privação relativa. Sen introduz variáveis mais amplas, por 
considerar que os indivíduos podem sofrer privações em diversas áreas da 
vida e que ser pobre não implicava somente nas privações materiais. Embora 
mais sofisticada e abrangente, essa abordagem apresenta mais dificuldades 
na utilização devido à necessidade da definição da extensão e da severidade 
da não participação das pessoas que sofrem privação de recursos (CRESPO; 
GUROVITZ, 2002).

Para Crespo e Gurovitz (2002), a definição de pobreza é extremamente 
complexa. Pode ser categorizada como juízo de valor, em termos relativos 
ou absolutos, acerca do que deveria ser um grau suficiente de satisfação 
de necessidades, ou do que deveria ser um nível de privação normalmente 
suportável. Pode ser estudada apenas do ponto de vista econômico ou 
incorporando aspectos não-econômicos à análise, sendo contextualizada 
de forma dependente ou não da estrutura sócio-política da sociedade. A 
conceituação de pobreza pode ser considerada frágil, mas uma conceituação 
objetiva da pobreza também considera a presença de algum juízo de valor.

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE MENSURAÇÃO DA 
POBREZA

A Idade Média (século V a XV) é marcada pelas guerras e revoltas 
camponesas, fome e epidemias evidenciadas pela Peste Negra que chegou 
à Europa procedente da China, em 1348, peste que, calcula-se, devastou 
metade da população europeia de então e, nesse contexto, depreende-se 
a existência de uma parcela significativa de indivíduos que integravam a 
população pobre no Continente Europeu. A Idade Moderna (século XVI a 
XVIII) é marcada pela Renascença, tendo como premissa a busca do saber e 
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a liberdade de pensamento, a Reforma Protestante, as grandes navegações 
e o descobrimento da América, a formação de novas monarquias nacionais. 
A Idade Contemporânea (século XVIII em diante) é marcada pela Revolução 
Francesa, pelos desdobramentos do Iluminismo e da Revolução Industrial, 
Primeira Grande Guerra, Revolução Russa, ascensão do nazifascismo, Segunda 
Grande Guerra, além de outros importantes eventos.

O tema pobreza tem sido objeto de estudos em diversas áreas do 
conhecimento de ciências humanas, econômicas e biológicas. Não existe um 
conceito único e universal de pobreza, mas é o resultado complexo que brota, 
historicamente, de modelos éticos e de programas ideológicos promovidos 
por cada sociedade e cada época particular (FONSECA, 2013).

Na Idade Média, a pobreza, sob a ótica religiosa, explicava 
ideologicamente a dinâmica social cristã, simbolizava um elogio e 
entendimento como parte de um projeto providencial de salvação, Cristo 
é pobre, os pobres são a imagem de Cristo. No pensamento cristão da 
época, a pobreza recebia um destacado significado religioso, invocando o 
de aproximação ao Senhor, como também instituía a caridade com o pobre 
como uma virtude aos olhos de Deus (FONSECA, 2013). Esta ideia, além 
de legitimar a pobreza, dava sustentação à prática de doação de esmolas 
e criação de instituições de caridade, no intuito de alcançar a salvação e a 
vida eterna, práticas que, com o tempo, foram alvo de manifestações de 
pensadores e padres, face ao crescimento no número de indivíduos desta 
classe na área rural e urbana. As críticas foram relacionadas às esmolas para 
os que realmente necessitam e os que poderiam exercer trabalho, ao lado 
das percepções de dúvida sobre o valor das ações benevolentes e suas 
implicações no âmbito espiritual, culminando em consenso de colocar os 
pobres numa hierarquia.

Na Idade Moderna, a Igreja Católica Romana, baseada nas decisões do 
Concílio de Trento1, impôs aos cristãos a obrigação do amor ao próximo e 
de auxiliar os desvalidos, porque o pobre é um elemento da constituição 
natural da sociedade e, sob estas mudanças, a visão de que os pobres são 
a imagem de Cristo passou a ter um significado mais pragmático em que 
o mesmo passava a ser responsável pela sua própria condição, que poderia  
ser resolvida caso o indivíduo trabalhasse para obter bem-estar e riqueza e 
tornava justo que a assistência se mantivesse para os doentes, as crianças, 
os idosos, os inválidos, as viúvas e os órfãos (FONSECA, 2013). O Princípio 
Trentino, segundo o qual uma fé sem obras carece de sentido, permitiu 

1 O Concílio de Trento realizou-se de 1545 durou a 1563. Algumas das medidas com origem neste evento foi 
o fortalecimento da autoridade do Papa, o surgimento de novas ordens religiosas, criação de regras para o 
clero, os padres deveriam estudar em seminários, a interpretação da Bíblia somente poderia ser feita pela 
Igreja e mantidos os cultos das imagens.
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a expansão das confrarias e associações de fiéis, em grande maioria laicas 
e oriundas do período medieval, mas fortemente ligadas à Igreja, como 
elementos de ajuda aos pobres. A Igreja Católica, particulares, confrarias2 e 
associações, têm um papel importante com a materialização dos preceitos 
religiosos em assistência e caridade. 

A pobreza passa a ser um problema social crescente, em função da 
secularização do entendimento sobre o tema no final da Idade Média. No 
campo político, a pobreza é encarada como fonte de instabilidade e, na 
emergente economia para o lucro, é condenada porque o pobre não trabalha, 
não contribuindo para a prosperidade do reino (FONSECA, 2013).

As transformações sociais decorrentes da transição do Feudalismo 
para o Capitalismo marcam o Período Renascentista, na cultura, economia, 
política, religião e ciências, na Europa. Portugal e Espanha iniciaram a 
expansão ultramarina, inaugurando o período das Grandes Navegações 
e conquistando novos territórios capazes de gerar e acumular riquezas. O 
Mercantilismo estava se iniciando, contudo as guerras e períodos de fome 
persistiram, a pobreza aumentou nas áreas urbanas e as instâncias de 
caridade adotaram critérios de seleção para a distribuição de alimentos, 
distinguindo os merecedores e os que poderiam trabalhar para seu sustento. 
O trabalho já não era mais visto como um castigo conforme concebia a Idade 
Média, mas como um agente de transformação. Esta visão foi corroborada 
por Juan Luís Vives, que, em sua obra, reflete sobre a necessidade de suprimir 
a mendicidade e substituir a caridade cega pela assistência do Estado, com 
a tônica de valorização do trabalho. O reformista Martinho Lutero defendeu 
a beneficência como um serviço público e a correspondente ingerência 
do Estado nos assuntos dos desvalidos. Estes pensadores convergiram na 
distinção entre o verdadeiro pobre e o falso pobre, e na proposição de criar 
centros assistenciais que recolhiam os indigentes e tentavam convertê-los 
em seres produtivos mediante uma ocupação útil (FONSECA, 2013).

Nos séculos XVI e XVII, na Europa, o isolamento dos pobres em 
prisões, asilos, hospitais e hospícios foi utilizado em larga escala, e ali eram 
empregados métodos de castigo e educação para o trabalho. Na Inglaterra, a 
Rainha Elizabeth I editou, em 1601, a lei sobre a pobreza – Old Poor Law Act 

2  Em 15 de agosto de 1498, em Lisboa, Portugal, a Rainha D. Leonor instituiu a Irmandade de Invocação a 
Nossa Senhora da Misericórdia, uma confraria orientada por princípios estabelecidos no Compromisso, 
esta associação atuava junto aos pobres, presos e doentes. A Misericórdia expandiu-se pelo território 
português e nos domínios ultramarinos, no Brasil foi fundada na cidade de Santos (Estado de São Paulo) 
a primeira Santa Casa de Misericórdia, em 1543, apesar de haver registros não oficiais da instalação de 
uma Misericórdia na cidade de Olinda em 1539 (SANTA CASA DE MISERICÓRIA DA BAHIA, 2016; SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA DE LISBOA, 2016). 
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for the relief of the poor – sendo uma compilação de outros atos editados 
anteriormente. Em 09 de maio de 1834, essa lei foi substituída pela New Poor 
Law The Poor Law Amendment Act – e que prevaleceu até 1948.

No final do século XIX, a pobreza passa a ser objeto de estudos das 
recém-criadas ciências sociais e econômicas, sendo Charles Booth e Seebhom 
Rwntree os pioneiros nos estudos de mensuração quantitativa do tema 
(CARNEIRO, 2005). Ao longo do século XX, a abordagem sobre a pobreza 
passou por diferentes enfoques: ausência de renda, necessidades básicas, 
capacidades e exclusão social e pobreza multidimensional. 

POBREZA NO BRASIL 

Apesar do crescimento econômico do Brasil nas últimas décadas, a 
desigualdade no crescimento e na distribuição de renda e de oportunidades 
de inclusão econômica e social é um aspecto marcante da história econômica 
do Brasil desde os tempos coloniais com a disparidade de desenvolvimento 
entre as regiões do País (CORRÊA; CASTRO, 2000).

Em busca de uma sociedade mais justa e democrática, o Brasil assumiu 
o desafio de reduzir as disparidades sociais e muito tem sido feito, desde 
2003. Milhões de cidadãos foram tirados da pobreza nos últimos anos, mas, 
apesar da evolução política e socioeconômica e dos esforços do Governo em 
diminuir as desigualdades, resta muito a fazer, pois milhões de brasileiros 
ainda vivem na pobreza extrema. 

Segundo Mercadante (2003, p. 37), “o Brasil é um país profundamente 
desigual e injusto”. O autor associa as grandes desigualdades do Brasil a três 
vetores principais: 

i) à matriz social originária, fundada na concentração da terra 
e do poder político e na dependência externa, que impõe sua 
marca a todo processo de constituição histórica e evolução 
da nação brasileira; ii) ao caráter patrimonialista do Estado e 
à forma como são obtidos e utilizados seus recursos (o caráter 
regressivo do sistema tributário e a apropriação privada dos 
recursos públicos pelos grupos que controlam ou se beneficiam 
do poder político, por exemplo); iii) ao caráter concentrador e 
excludente dos modelos econômicos historicamente adotados 
no país, voltados para a acumulação do capital e preservação e 
reprodução dos interesses dos grupos econômicos internos e 
externos que ocupam uma posição hegemônica na estrutura 
de poder político (MERCADANTE, 2003, p. 39).

Na visão de Kageyama e Hoffmann (2006, p. 80):
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[...] pobreza refere-se a algum tipo de privação, que pode ser 
somente material ou incluir elementos de ordem cultural e 
social, em face dos recursos disponíveis de uma pessoa ou 
família. Essa privação pode ser de natureza absoluta, relativa 
ou subjetiva. A identificação dos pobres, segundo a definição 
adotada, e a medida agregada da extensão da pobreza numa 
sociedade têm constituído um campo de pesquisa tão amplo 
quanto antigo.

Ainda segundo esses autores, a pobreza tem duas causas: 
a) o subdesenvolvimento regional e local – privações em condições 

básicas de existência que podem ser resolvidas com a destinação de 
mais investimentos públicos e privados em infraestrutura e serviços 
básicos;

b) as especificidades demográficas e as limitações do capital humano 
e financeiro das famílias, responsáveis pela incapacidade de elevar 
a renda familiar. Problemas que poderiam ser amenizados com a 
melhoria da educação fundamental e das condições de acesso ao 
mercado de trabalho. 

No que concerne ao tratamento da temática da pobreza, o Brasil assinou, 
junto à ONU, um protocolo de metas intitulado Objetivos do Milênio, 
visando acabar com a fome e a miséria. Nesse sentido, criou o Plano Brasil sem 
Miséria (BSM), para ser implementado pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), a fim de “diminuir as desigualdades, ampliar 
o mercado interno, fortalecer a economia e acelerar o crescimento do país” 
(BRASIL, 2013). 

INDICADORES SOCIOECONÔMICOS PARA A MENSURAÇÃO 
DAS DESIGUALDADES E DA POBREZA NO BRASIL

Guimarães e Jannuzzi (2004) assinalam que o crescente interesse 
acadêmico, de pesquisadores e agências estatísticas no estudo de Indicadores 
Sociais e Políticas Públicas está associado aos estudos da pobreza e exclusão 
social no contexto da crise e estagnação econômica na década de 80, além 
do interesse do poder público em dispor de instrumentos técnicos para focar 
a ação social.

É recente o uso de indicadores sociais, como instrumentos de 
Planejamento de Governo, e surgem num contexto em que o acelerado 
crescimento econômico de países relacionava-se à deterioração social, sendo 
frequente o agravamento das desigualdades e das contradições internas 
nesses países de Terceiro Mundo (RATTNER, 1977; JANNUZZI, 2009). 
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Nenhum planejamento é isento ou neutro e, como expõe Rattner (1977, 
p. 23): 

[...] em todas as suas fases, essencialmente um ato político, 
cuja racionalidade só pode ser analisada à luz dos interesses, 
objetivos e aspirações dos diferentes grupos ou camadas da 
população que não tendem necessariamente a uma situação 
de equilíbrio consensual.

Esta percepção traz por consequência, reflexos nos indicadores sobre a 
pobreza. Contudo, esse autor não nega a utilidade dos mesmos e de sistemas 
de informações, de modo que os dados podem ter importante função 
exploratória no diagnóstico de situações concretas e na definição de metas 
prioritárias, desde que as premissas teóricas, que orientam e sustentam o 
trabalho, sejam conhecidas e esclarecidas.

Bauer (1966 apud RATTNER, 1977, p. 25) define indicador social como 
“uma informação que nos permite avaliar aonde vamos e onde estamos 
com relação aos nossos objetivos e valores, servindo, inclusive, para 
avaliar programas de ação e seu alcance”, enquanto Jannuzzi (2009, p. 15) 
conceitua como “uma medida em geral quantitativa dotada de significado 
ou operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico ou 
programático”. Os indicadores podem ser classificados de acordo com 
diversas tipologias, como simples ou brutos, relativos, complexos. Também 
devem ter determinadas propriedades, tais como: relevância social, validade, 
confiabilidade, cobertura, sensibilidade, especificidade, inteligibilidade de 
sua construção, comunicabilidade, factibilidade para obtenção, periodicidade 
na atualização, desagregabilidade e historicidade: outra classificação comum 
é a divisão segundo a área temática da realidade social a que se referem 
(JANNUZZI, 2009).

O Sistema de Indicadores Sociais é construído a partir da reunião de 
indicadores sociais pertinentes a um determinado aspecto da realidade social 
ou área de intervenção programática. Os indicadores sociais são construídos 
a partir dos dados brutos extraídos das estatísticas públicas. Estas estatísticas 
são produzidas e disseminadas, no Brasil, pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), agências estaduais de estatística (Fundação de Economia 
e Estatística/RS; Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 
Social/PR; Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados/SP; dentre outras), 
ministérios (Ministério da Educação – MEC; Ministério da Saúde; Ministério da 
Agricultura; dentre outros) e secretarias de Estado (Secretaria da Educação; 
Secretaria da Saúde; Secretaria da Fazenda). Existem diversos institutos de 
pesquisas e análise, em âmbito nacional e internacional, que promovem 
e disseminam diversos estudos, com base nos dados fornecidos pelas 
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entidades que produzem as estatísticas públicas. As agências multilaterais 
internacionais utilizam os dados das estatísticas públicas e não realizam a 
coleta diretamente nos países.

Para Atkinson (1998 apud LAVINAS, 2009), indicadores monetários 
continuam sendo imprescindíveis na estimação da pobreza, porque a renda 
é uma boa proxy para medir carências. A mesma autora explana que, ainda 
assim, mensurar a pobreza monetária não é tarefa trivial. Outros pesquisadores 
preferem utilizar indicadores diversos dos monetários, de acordo com as 
abordagens focadas, contudo sempre existe um viés de erro nas medidas. Os 
indicadores multidimensionais também apresentam problemas, apontados 
por diversos autores, mas têm chamado a atenção de diversos atores sociais 
pela percepção mais inteligível do conceito que refletem, como é o caso do 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), permitindo a implementação, 
continuação ou correção das Políticas Sociais, por um lado, e por outro a 
colocação em pauta de questões sociais nas agendas de decisões políticas.

Com base na estatística pública, diversos estudos sobre pobreza e 
desigualdade na sociedade são empreendidos, resultando em diversos 
indicadores sociais com o uso de diversos proxy e ferramentas estatísticas. 
Algumas destas permitem decomposições dos dados a nível de regiões por 
esfera pública e classificações da população por substratos. 

INDICADORES DE POBREZA

A seguir serão explanados alguns indicadores de pobreza, comumente 
utilizados pela comunidade acadêmica e científica, além de técnicos da área 
governamental. 

Renda como Critério de Mensuração

A mensuração da pobreza e desigualdade social é feita por meio de 
indicadores sociais utilizados em diversos estudos, conforme a dimensão 
analisada. Uma das formas mais usadas para mensurar a pobreza em uma 
abordagem monetária é a análise a partir da insuficiência de renda. Como 
única fonte de informações é necessário estabelecer um marco divisor 
denominado de linha de pobreza com a prefixação de um determinado valor 
para identificar indivíduos pobres cuja renda é igual ou menor que esta linha.

Alguns países e o Banco Mundial utilizam uma segunda linha para 
identificar a extrema pobreza – a indigência. As linhas de pobreza têm 
sido determinadas no Brasil a partir de diversos critérios, desde salários 
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mínimos até linhas baseadas em proteínas e calorias necessárias para manter 
determinado padrão de nutrição (OLIVEIRA, 2010).

Renda ou Produto Interno Bruto (PIB) Per Capita

Este indicador, muito utilizado para refletir o bem-estar da população, 
hoje compõe o IDH. É calculado como o quociente do PIB pelo total da 
população do país, estado ou município.

Renda Familiar

As medidas de renda familiar total e renda familiar per capita são 
comumente usadas. Os indicadores de renda tendo por base as pesquisas 
domiciliares diferenciam-se entre si por três aspectos: abrangência do 
conceito de renda, a população em referência e a unidade de estudo. De 
acordo com Januzzi (2009), a renda familiar total é calculada a partir da soma 
dos rendimentos individuais dos membros e os rendimentos patrimoniais da 
família, enquanto a renda familiar per capita é dada pelo quociente entre a 
renda familiar total e o número de membros da família.

Linhas de Pobreza

Sen (1976 apud LOUREIRO; SULIANO, 2009, p. 3) observou que a avaliação 
da pobreza requer a solução de dois problemas: “i) identificar o conjunto de 
pessoas pobres; ii) agregar características do pobre em um indicador de 
pobreza”. O primeiro envolve a especificação de uma linha de pobreza e o 
segundo, um índice de pobreza. Tais linhas podem ser observadas, de forma 
esquemática, no Gráfico 1.

Embora tenha sido relativamente comum a utilização de frações do 
salário mínimo como linha de pobreza no Brasil, existe consenso de que, 
havendo disponibilidade de informações sobre a estrutura de consumo das 
famílias, esta é a fonte mais adequada (LOUREIRO; SULIANO, 2009).

As linhas de pobreza são utilizadas em diversos países, inclusive nos 
Estados Unidos, e não existe um padrão único de valor, sendo que o Banco 
Mundial utiliza as linhas de US$ 1,25 a US$ 2,00, e baseia-se na renda, sendo 
usadas como referências em todo o mundo por facilitar a obtenção de um 
número aproximado, uma ordem de grandeza apenas, sem verdadeiramente 
expressar o conteúdo (LAVINAS, 2009). 

O Brasil adotou em maio de 2011 o valor de R$ 70,00 para a linha da 
pobreza. Assim, qualquer indivíduo com renda igual ou menor a esse valor é 
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considerado extremamente pobre. Este parâmetro serve para balizar as ações 
do Plano BSM. No período referenciado foram identificados 16,27 milhões de 
pessoas representando 8,5% da população brasileira.

Gráfico 1 – Distribuição de renda e identificação das linhas de pobreza
Fonte: Loureiro e Suliano (2009).

Índices FGT

Os índices de Proporção de pessoas pobres (Poverty Headcount – 
P0), Hiato de pobreza (Poverty Gap – P1) e Hiato de pobreza ao quadrado 
(Squared poverty gap P2) foram propostos por Foster, Greer e Thorbecke. 
A vantagem deste grupo de medidas é que são aditivamente separáveis e, 
consideradas em conjunto, cumprem com o axioma de monotonicidade3 em 
subgrupo, o qual é primordial em análises de perfis de pobreza (QUEIROZ, 
2007). A Equação 1 expressa as proposições dos autores retro-mencionados.

(1)

Onde:

z: é o valor da linha de pobreza;

3 O axioma de monotonicidade estabelece que o indicador de pobreza deve incrementar-se quando a renda 
de uma pessoa pobre se reduz. O indicador percentual de pobres sobre a população (FGT0) é insensível 
ao nível de renda dos pobres. Desde que se estabelece o número de pobres esse percentual não se altera 
frente a uma redução da renda deles, ou seja, o axioma de monotonicidade não é cumprido por esse 
indicador (QUEIROZ, 2007).
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n: é a população total;

q: é o número de pobres;

Yi: é a renda do i-ésimo pobre. 

Fazendo α variar de 0 a 1, configuram-se duas situações: 
a) se α = 0, Pα mede a incidência da pobreza, ou seja, representa a 

proporção de pessoas que se encontram abaixo da linha estabelecida: 
P0 = q/n;

b) P1 = P0.[(z-μp)/z]= P0.I ou seja, P1 é o produto do indicador de 
incidência de pobreza (P0) e do indicador de intensidade da pobreza 
ou de defasagem de renda (I), que mede a distância da renda média 
dos pobres (μp) à linha de pobreza, expressa em termos de linha de 
pobreza (se todos os pobres têm renda nula, I = 1 linha de pobreza). 
Note-se que, enquanto no P0 todos os pobres são considerados com 
o mesmo peso 1, independentemente do valor de sua renda, o P1 
pondera cada pobre de acordo com a distância de sua renda à linha 
de pobreza, diferenciando, assim, o muito pobre do menos pobre 
(quanto mais pobre, maior seu peso no índice). 

PARIDADE DE PODER DE COMPRA (PPC)

O fator de PPC é empregado para a conversão de unidades monetárias 
dos países para a referência do dólar norte-americano e significa uma taxa 
de poder de compra, diferindo do conceito de taxa de câmbio comum. O 
processo sobre a definição do fator PPC é complexo e obtido a partir de 
análises estatísticas oriundas de informações sobre preço, consumo e câmbio 
de diversos países reunidas pelo Banco Mundial. Em 2005, atualizações no 
PPC refletiram-se na atualização do valor de US$ 1,25/dia PPC para a linha 
internacional de pobreza adotada pelo Banco Mundial (BRASIL, 2010). 

INDICADORES DE DESIGUALDADE

Hoffmann (2000) menciona que, para mensurar a desigualdade da 
distribuição da renda, é necessário definir a unidade que será considerada 
e qual a renda. É possível analisar as seguintes distribuições, dentre outras:

a) o rendimento de todas as fontes de pessoas economicamente ativas; 
b) o rendimento de famílias residentes em domicílios particulares;
c) o rendimento per capita de pessoas de famílias residentes em 

domicílios particulares.
Os indicadores deste fenômeno utilizam o fator renda para embasar 

as análises sobre as desigualdades na sociedade, sendo o Coeficiente de 
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Gini e o Índice de Theil os indicadores consagrados e de uso difundido 
na literatura (BARROS; HENRIQUES; MENDONÇA, 2001). Outras medidas 
também em uso são:

a) a razão entre a renda média dos 20% mais ricos e a renda média dos 
20% mais pobres;

b) curva de Lorenz.

Coeficiente de Gini

Este índice, obtido por meio da Equação 2, é muito usado e possui 
propriedades consideradas importantes nos estudos sobre distribuição de 
renda, especialmente ao princípio de Pigou-Dalton. Este princípio estabelece 
a sensibilidade às transferências regressivas de renda, entendendo-se como 
do mais pobre para o mais rico. O indicador varia de zero (0), demonstrando 
igualdade perfeita, a um (1), se referindo a extrema desigualdade de renda

G=1−1
n∑i=1

n

(Fi−1+F i) (2)

Parcela da Massa Apropriada pelas Famílias

É definida como a proporção de montante de renda disponível para o 
conjunto das famílias mais pobres (ou mais ricas) em relação ao montante 
total de renda disponível na sociedade. 

Fórmula: Montante de renda das % mais pobres * 100
              Montante total de renda

Curva de Lorenz

A Curva de Lorenz (Gráfico 2) é instrumento gráfico e analítico que 
permite descrever e analisar a distribuição de renda em uma sociedade, 
além de permitir a ordenação de distribuições de renda do ponto de vista 
de bem-estar. Essa curva expressa a relação entre a proporção de pessoas 
com renda pelo menos tão elevada do que determinado valor e a proporção 
de renda recebida por essas pessoas. Existe uma variação denominada Curva 
de Lorenz Generalizada que permite a representação do comportamento 
da renda acumulada da população. Medidas de desigualdade conhecidas, 
como o Coeficiente de Gini e os índices de Theil, sintetizam a informação 
da desigualdade em um único valor e, para muitos propósitos, essa síntese 
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é altamente desejável, porém, a síntese realizada por estes ou qualquer 
outro indicador implica perda de informação sobre a distribuição como um 
todo, informação que muitas vezes é mantida quando a desigualdade é 
representada de forma gráfica (MEDEIROS, 2006).

Gráfico 2 – Curva de Lorenz: distribuição dos rendimentos da população ABCDE
Fonte: Medeiros (2006).

Uma das vantagens da Curva de Lorenz é a possibilidade de comparações 
da situação de um país ao longo dos anos ou comparações entre países. Além 
disso, ela pode ser usada para o estudo não só da concentração de riqueza, 
mas de inúmeras outras distribuições (MEDEIROS, 2006).

ÍNDICE DE THEIL

O índice de Theil, identificado pela Equação 3, é calculado pelo logaritmo 
neperiano da razão entre as médias aritméticas e geométricas da renda familiar 
per capita média. O valor do índice igual a zero (0) indica perfeita distribuição, 
enquanto o valor igual a um (1) expressa pior distribuição de renda. 

O índice tem como base o conceito de entropia de uma distribuição de 
Claude Shannon e satisfaz o Princípio de Pigou-Dalton. 

     T = ln (N) – S (3)
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Existe uma segunda medida de desigualdade de Theil denominada L de 
Theil e representada pela Equação 4, cujo índice pode ser decomposto.

(4)

INDICADORES MULTIDIMENSIONAIS

Nas próximas seções serão abordados alguns indicadores multidimensionais 
com objetivo de medir o desenvolvimento e a pobreza da população.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Criado em 1990, por Mabul Ul Haq com a colaboração do economista 
indiano Amartya Sen, para o United Nations Development Programme, para 
medir o desenvolvimento e bem-estar das diferentes populações. É calculado 
com base em um conjunto de indicadores de educação (média de anos de 
educação de adultos, expectativa de anos de escolaridade para crianças na 
idade de iniciar a vida escolar), longevidade (expectativa de vida ao nascer) e 
renda (PIB per capita expresso em poder de paridade de compra). O índice é 
a média geométrica dos três índices das dimensões (educação, longevidade 
e renda) e pode variar de zero (0) – nenhum desenvolvimento humano – a 
um (1) – desenvolvimento humano total. Considera-se que países com índice 
até 0,49 têm desenvolvimento humano baixo, índices entre 0,50 e 0,79 
representam desenvolvimento humano médio e índices superiores a 0,80 
indicam desenvolvimento humano alto. A Equação 5 fornece os índices das 
dimensões citadas.

(5)

O índice, obtido por meio da Equação 6, é a média geométrica dos três 
índices das dimensões (educação, longevidade e renda) e pode variar de zero 
(0) – nenhum desenvolvimento humano – a um (1) – desenvolvimento humano 
total. Considera-se que países com índice até 0,49 têm desenvolvimento 
humano baixo, índices entre 0,50 e 0,79 representam desenvolvimento humano 
médio e índices superiores a 0,80 indicam desenvolvimento humano alto.
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(6)

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – MUNICIPAL (IDH-M)

Este índice, inicialmente publicado em 1998, representa um ajuste 
metodológico do IDH, e abrange todos os municípios, estados e o Distrito 
Federal. A partir de 2013, foi alterada a metodologia em relação aos índices 
divulgados em 1998 e 2003. O IDH-M é elaborado pelo PNUD, em parceria 
com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e com a Fundação 
João Pinheiro.

O IDH-M é um índice composto por áreas do desenvolvimento humano, 
a saber: longevidade, educação e renda, sendo os dados oriundos do Censo 
Demográfico produzido pelo IBGE. O componente educação representa o 
acesso ao conhecimento, sendo medido por meio da média geométrica de 
dois subindicadores com pesos diferenciados, tendo por base a escolaridade 
da população adulta (percentual de pessoas com 18 anos ou mais de idade 
com o ensino fundamental completo e tem peso igual a um) e fluxo escolar 
da população jovem (média aritmética do percentual de crianças entre cinco 
e seis anos frequentando a escola, do percentual de jovens entre 15 e 17 anos 
com ensino fundamental completo e do percentual de jovens entre 18 e 20 
anos com ensino médio completo. O peso atribuído é igual a dois).

O componente longevidade é medido pela expectativa de vida ao 
nascer, enquanto o padrão de vida é mensurado pela renda municipal per 
capita. O IDH é o resultado da média geométrica da longevidade, educação e 
renda. O índice tem variação de zero a um, sendo que os valores próximos ao 
limite inferior indicam pior desenvolvimento, enquanto valores próximos ao 
limite superior refletem um nível melhor.

A faixa de 0 a 0,499 representa um IDH muito baixo; de 0,500 a 0,599, 
um nível baixo; de 0,600 a 0,699, nível médio; de 0,700 a 0,799, nível alto e, de 
0,800 a 1, um nível muito alto.

Os índices abaixo relacionados são considerados como complementares 
de desenvolvimento humano:

a) Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à Desigualdade 
(IDHAD);

b) Índice de Desigualdade de Gênero (IDG);
c) Índice de Pobreza Multidimensional.
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Para maiores detalhes sobre como cada índice é calculado, consultem-
se as Notas Técnicas 1-4 e documentos de referência disponíveis no site do 
Relatório do Desenvolvimento Humano (PNUD).

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO AJUSTADO À 
DESIGUALDADE (IDHAD) 

Este índice considera a desigualdade nas dimensões educação, 
longevidade e renda do IDH, subtraindo o valor médio de cada dimensão de 
acordo com o seu nível de desigualdade. De forma metodológica, o cálculo 
do IDHAD é efetuado em três etapas. Para tanto, são utilizadas as Equações 7 
e 8, na sequência.

(7)

(8)

ÍNDICE DE DESIGUALDADE DE GÊNERO (IDG)

Este índice, que se obtém por meio das Equações 9 e 10 aplicadas 
sequencialmente, sintetiza as desigualdades com base no gênero em três 
dimensões: saúde reprodutiva, autonomia e atividade econômica. 

As taxas de mortalidade materna e de fertilidade entre as adolescentes 
são os parâmetros para a dimensão Saúde Reprodutiva; a proporção de 
assentos parlamentares ocupados por gênero e a obtenção de educação 
secundária ou superior por gênero são usadas como parâmetros para a 
dimensão Autonomia; a taxa de participação no mercado de trabalho 
por gênero é utilizada para a dimensão Atividade Econômica. Em termos 
metodológicos, o cálculo do IDG é efetuado em cinco etapas:

a) TMM: taxa de mortalidade materna;
b) TFA: taxa de fertilidade adolescente;
c) PR: distribuição dos assentos parlamentares por sexo;
d) ES: sucesso escolar (ensino secundário e superior);
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e) TPMT: Taxa de participação no mercado de trabalho.

(9)

(10)

ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL

Este índice resulta da aplicação das Equações 11, 12 e 13, tendo como 
objetivo demonstrar privações diversas nas dimensões de educação, saúde 
e padrão de vida nos mesmos domicílios. A dimensão Educação tem como 
parâmetros dois indicadores, o mesmo ocorre com a dimensão Saúde, 
entretanto a dimensão Padrão de Vida tem como parâmetro seis indicadores. 
Os indicadores4 são extraídos de uma única pesquisa domiciliar aplicada 
periodicamente, para não comprometer a metodologia. Este índice foi 
formulado para acompanhar a pobreza de renda, medida pelo percentual da 
população que vive abaixo da linha de US$ 1,25 da PPC.

(11)

(12)

(13)

4 Os indicadores são ponderados e os níveis de privação são computados para cada domicílio na pesquisa. 
Um corte de 33,3%, que equivale a um terço dos indicadores ponderados, é usado para distinguir os 
pobres e os não pobres. Se o nível de privação domiciliar for 33,3% ou maior, esse domicílio (e todos 
nele) é multidimensionalmente pobre. Os domicílios com um nível de privação maior que ou igual a 
20,0%, mas menor que 33,3%, são vulneráveis ou estão em risco de se tornarem multidimensionalmente 
pobres. Para maiores detalhes sobre como cada índice é calculado, consultem-se as Notas Técnicas 1-4 e 
documentos de referência disponíveis no site do Relatório do Desenvolvimento Humano (PNUD).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo preocupou-se em fazer uma revisão da literatura nacional 
sobre os indicadores socioeconômicos utilizados para a mensuração da 
pobreza e da desigualdade de renda. 

O combate à pobreza e desigualdade de renda no Brasil é tema 
extremamente relevante nos dias atuais e nas discussões da agenda da política 
social, e está ligado diretamente ao desenvolvimento econômico e social da 
nação, mesmo que os conceitos não sejam convergentes, desde a concepção 
de que o fator preponderante seja a renda até a visão multidimensional. Apesar 
da evolução da economia brasileira, que hoje se encontra entre as dez maiores 
economias do mundo, o país ainda apresenta um grau elevado de desigualdade 
de renda, não obstante os avanços nos últimos anos, e um número significativo 
de indivíduos encontram-se em condições de pobreza ou pobreza extrema. 

Os indicadores de mensuração da pobreza e da desigualdade de renda 
são instrumentos de análise por parte de pesquisadores sociais e de Governo, 
que auxiliam no processo de formulação, implementação e avaliação de 
políticas públicas.

A escolha de indicadores depende do objeto a ser analisado e 
principalmente de fontes estatísticas confiáveis, que permitem decomposições 
dos dados em níveis regionais e classificações da população por substratos, 
principalmente ao Brasil, face ao tamanho do território, distribuição 
populacional e disparidades de desenvolvimento regional.

A erradicação da pobreza, bem como a redução da desigualdade exige 
um esforço contínuo do Governo, nas diversas esferas, e da sociedade civil em 
busca de um Estado mais igualitário.
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INTRODUÇÃO

Este capítulo tem como objetivo caracterizar Políticas de Distribuição de 
Renda e Redução da Pobreza na América Latina, identificando seus escopos, 
desenvolvimentos e efeitos percebidos da aplicação das políticas públicas 
sobre a sociedade. 

Por se tratar de assunto bastante amplo, foi proposto um recorte 
da realidade a ser contextualizada e a definição de foco específico para a 
pesquisa. O lapso temporal estabelecido compreende os anos das últimas 
décadas do século XX até o atual. Foram elencados alguns países com alguma 
peculiaridade capaz de enriquecer a discussão, e efetuadas comparações 
com o fim de verificar a possibilidade de existência de um paralelo entre 
o indicador econômico Produto Interno Bruto (PIB) (indicador utilizado na 
macroeconomia com o objetivo de mensurar a atividade econômica de 
uma região. Representa a soma – em valores monetários – de todos os bens 
e serviços finais produzidos numa determinada região), o indicador social 
(GINI) (indicador social para calcular a desigualdade de distribuição de renda. 
Consiste em uma cifra entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade 
de renda – onde todos têm a mesma renda – e 1 corresponde à completa 
desigualdade – onde uma pessoa tem toda a renda, e as demais nada têm) e 
as Políticas de Distribuição de Renda e de Redução da Pobreza.

As políticas públicas destacadas para análise são: Programa Jefes de Hogar 
(Argentina), Chile Solidario (Chile), Bono de Desarollo Humano (Equador) e 
Programa de Educação, Saúde e Alimentação (PROGRESA) (México), com o 
propósito de apresentar o contexto evolutivo no período de implantação de 
tais políticas. A despeito das peculiaridades, todos os programas elencados 
para o estudo têm em comum a transferência condicionada de renda 
como política de distribuição, porém com resultados diversos, uma vez que 
passaram por cenários econômicos e sociais diferentes.

Assim, o capítulo foi estruturado da seguinte forma: contextualização 
política e social da América Latina como um todo; a questão da pobreza 
e desigualdade social; os indicadores econômicos e sociais dos países 
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elencados, as políticas voltadas para o tema nos países referenciados e 
a confrontação entre políticas e indicadores, para que seja utilizado como 
proxy desta relação.

CONTEXTUALIZAÇÃO

As políticas públicas são elaboradas pelos agentes do poder público para 
eliminar ou minimizar as externalidades negativas geradas na economia. Uma 
dessas externalidades negativas mais comuns nas economias de mercado é a 
pobreza, que está intimamente associada à desigualdade social.

De acordo com Marinho e Araújo (2012), a constatação em diversos 
países de que o crescimento econômico não é uma solução automática para 
a pobreza tem dado maior destaque ao estudo da relação entre as mudanças 
na renda e na desigualdade e a redução da pobreza. Segundo os dados 
do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (UNITED 
NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME, 2012), a América Latina e 
o Caribe tiveram a pobreza diminuída nos últimos 10 anos, embora ainda 
enfrentem o problema da pobreza e convivam com elevados e persistentes 
níveis de desigualdade. As taxas de pobreza urbana em países da América 
Latina e Caribe podem ser visualizadas no Gráfico 1.

Gráfico 1 – América Latina e Caribe: taxas de pobreza urbana, 2009
Fonte: United Nations Human Settlements Programme (2012). 
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Apesar da quase triplicação da renda per capita na América Latina, esse 
crescimento aconteceu com grandes desigualdades, e as taxas de urbanização 
têm passado por aumentos constantes, enquanto o crescimento da renda per 
capita tem passado por ciclos ou retrocessos. Os dados de renda per capita 
dos países da América Latina e Caribe constam do Gráfico 2. 

Gráfico 2 – América Latina e Caribe: PIB per capita dos países, 2010
Fonte: United Nations Human Settlements Programme (2012).

Algumas estatísticas ainda apontam que a pobreza afeta especialmente 
as mulheres chefes de família, e a taxa de pobreza ainda é de 1,2 a 3,4 vezes 
maior entre indígenas e negros em comparação com o restante da população 
(UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME, 2012).

De acordo com Soares et al. (2007), um formato de política pública que 
tem ganhado destaque nos países em desenvolvimento é o de transferência 
condicionada de renda, cuja descrição mais simples é a transferência de 
dinheiro para famílias em situação de pobreza. Os autores argumentam que, 
além da redução da pobreza, essa modalidade de política social tem vários 
pontos positivos, a exemplo da melhoria nas condições de saúde e educação 
e da redução do trabalho e mortalidade infantis.

Na próxima seção serão abordados os programas de distribuição de 
renda e redução da pobreza implementados na América Latina. Serão 
evidenciados a abordagem e os efeitos das políticas da Argentina, Chile, 
Equador e México.
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PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E REDUÇÃO DA 
POBREZA IMPLEMENTADOS NA AMÉRICA LATINA

Relatamos, a seguir, as experiências dos países elencados, no trato das 
políticas públicas e programas de distribuição de renda e redução da pobreza 
em relação a suas características e especificidades.

EXPERIÊNCIA ARGENTINA

De acordo com Rofman e Olivieri (2012), apesar de um histórico 
progressivo no aumento da equidade na Argentina durante o século XX, 
houve uma deterioração nos indicadores de distribuição. Essa desigualdade 
de renda começou a piorar a partir dos anos 1970, quando se verificou um 
aumento do índice de Gini1, que estava em patamar inferior a 0,35 e passou 
a mais de 0,53 em 2002.

Esse fenômeno também foi retratado por Cruces e Gasparini (2010) por 
meio de levantamentos estatísticos com os dados das pesquisas domiciliares 
argentinas. O Gráfico 3 apresenta a evolução do índice de Gini para a região 
metropolitana da área da Grande Buenos Aires em anos selecionados de 
relativa estabilidade macroeconômica. Segundo os autores o índice de Gini 
era de 0,344 em 1974, mas o registro de 2006 foi de 0,487.

1  Indicador social que assinala a distribuição de renda. Valores mais próximos a 1 indicam maior 
concentração de renda e valores tendendo a zero indicam distribuição de renda mais igualitária.

Gráfico 3 – Desigualdade de renda per capita das famílias, grande Buenos Aires, anos 
selecionados
Fonte: Cruces e Gasparini (2010).
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Gasparini, Haimovich e Olivieri (2009) acentuam que, em fins de 
2001, uma séria crise econômica e social assolou a Argentina. O plano de 
conversibilidade do peso argentino para equiparação com o dólar americano 
havia entrado em colapso, e a desvalorização da moeda nacional levou o país 
a dar calote à dívida externa.

Rofman e Olivieri (2012) assinalam que o foco das políticas sociais 
argentinas, de 2003 em diante, foi de responder às consequências da crise 
que afetou o país nos dois anos anteriores, e a principal medida foi a criação 
do Programa Jefes de Hogar, também conhecido como Plan Jefes y Jefas de 
Hogar Desempleados ou, simplesmente, Jefes. 

Tabela 1 – Episódios da economia Argentina (1976 a 2006)

Fonte: Adaptado de Cruces e Gasparini (2010).

 Evento Anos Situação macro
econômica

Proteção social 
(Transferências) Variação Pobreza

1 Regime 
militar 76-82

Baixo 
crescimento e 

crise
Baixa Aumento Estável

2 Anos 80 83-87 Estancamento Baixa Estável Aumento

3 Hiperinflação 88-91 Crise e 
recuperação Baixa Aumento e 

queda
Aumento 
e queda

4 Anos 90 92-99 Crescimento Baixa Aumento Aumento

5 Crise 99-02 Crise e 
recuperação

Alta 
desde 2002

Aumento e 
queda

Aumento 
e queda

6 Recuperação 03-06 Crescimento Moderada Queda Queda

Cruces e Gasparini (2010) ainda classificaram seis episódios 
compreendendo os anos de 1974 a 2006, para os quais foram verificadas 
tendências da situação macroeconômica, políticas sociais, desigualdade 
e pobreza. A comparação entre os episódios 4 e 6, exibidos na Tabela 1, 
corrobora a afirmação de Marinho e Araújo (2012) apresentada na seção 
anterior. Para dois períodos de crescimento distintos, percebeu-se um 
comportamento diverso das tendências da desigualdade e da pobreza.
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Programa Jefes de Hogar (PJH) – Programa Chefes de Família

O Programa Jefes de Hogar (PJH), em tradução livre Programa Chefes 
de Família, foi criado em 2002 pelo Ministério do Trabalho, Emprego e 
Seguridade Social do Governo Argentino, por meio do Decreto nº 565 
(ARGENTINA, 2002), para conceder assistência a famílias com filhos de até 
18 anos ou incapacitados de qualquer idade, e a famílias em que a chefe ou 
parceira do chefe de família se encontra em estado de gravidez. Segundo 
Cruces e Gasparini (2008), esse programa foi implementado em um momento 
em que as taxas de desemprego superavam os 20% e as taxas de pobreza 
eram superiores a 50%. Assim, o programa alcançou dois milhões de famílias 
na Argentina, o equivalente a 20% do total de famílias do país.

Gasparini, Haimovich e Olivieri (2009) afirmam que o principal 
objetivo do PJH era promover transferência de renda para chefes de família 
desempregados com filhos em idade escolar. Condicionar a concessão 
do benefício social à condição de desemprego se deu pela crença de 
que a pobreza está fortemente relacionada com o desemprego. Essa 
condicionalidade, no entanto, poderia ser um desincentivo à procura de 
trabalhos formais, mas o benefício foi fixado em um valor abaixo da média 
de mercado para estimular a procura de empregos formais.

O valor do benefício, segundo Cruces e Gasparini (2008) e Rofman e Olivieri 
(2012), foi fixado em 150 pesos argentinos, o equivalente a 75% do salário 
mínimo em 2002, e nunca sofreu reajustes desde a criação do programa. Ainda, 
segundo Zadicoff e Paz (2003) e Gasparini, Haimovich e Olivieri (2009), como 
condicionalidade, os beneficiários devem comparecer a cursos de capacitação, 
treinamentos, dedicar 20 horas a trabalhos comunitários, frequentar a escola 
ou trabalhar por seis meses em uma empresa privada com um subsídio para o 
pagamento do trabalhador.

O modelo escolhido para o cadastramento, de acordo com Cruces e 
Gasparini (2008), foi o de autosseleção. O cidadão interessado em se tornar 
beneficiário do programa social se dirige a um ponto de atendimento nos 
municípios. Gasparini, Haimovich e Olivieri (2009) assinalam que a inclusão 
de beneficiários no programa era bastante simples, e as condicionalidades 
relacionadas ao trabalho eram difíceis de serem fiscalizadas devido à baixa 
capacidade de organização, supervisão e reforço das condicionalidades em 
nível local. 
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Gráfico 4 – Evolução do percentual da população com renda inferior à linha da pobreza e 
pobreza extrema na Argentina: 2000 – 2009
Fonte: Repetto e Masetto (2011).

O programa teve um período de cadastramento curto: foi criado em 
dezembro de 2001, mas as inscrições só foram aceitas até o dia 20 de junho de 
2002. Assim, mesmo sendo anunciado como um direito de todos aqueles que 
optassem pela adesão aos requerimentos, o Governo Argentino foi forçado a 
racionar o benefício já no início do programa devido aos limitados recursos, e 
muitos dos que se inscreveram tardiamente, ainda que dentro do prazo, não 
foram contemplados com o benefício (GASPARINI; HAIMOVICH; OLIVIERI, 2009).

O PJH, de acordo com Rofman e Olivieri (2012), foi a principal ferramenta 
de resposta à crise econômica e social que golpeou a Argentina em 2001-2002. 
Repetto e Masetto (2011) assinalam que os registros oficiais da redução da 
pobreza entre 2003 e 2009 são da ordem de 73%, uma superação alcançada 
por cerca de 9 milhões de cidadãos argentinos. O Gráfico 4 contém os dados 
que retratam esse fenômeno, apresentando a evolução dos percentuais da 
população em situação de pobreza e em pobreza extrema.

Por fim, é válido ressaltar que a Argentina teve sucesso na redução da 
desigualdade e da pobreza. Com um programa de distribuição de renda 
firmado sobre critérios objetivos de incentivo ao emprego formal, foi possível 
aliar um bom desempenho macroeconômico ao bem-estar social. O Gráfico 
5 retrata a evolução do índice de Gini, que finalizou o ano de 2009 com uma 
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Gráfico 5 – Evolução do índice de Gini na Argentina: 2000 – 2009
Fonte: Repetto e Masetto (2011).

melhora de 15% em relação ao ano com maior nível de concentração de 
renda, 2002. 

No entanto, dados oficiais são passíveis de questionamentos, uma vez 
que sua divulgação foi efetuada pela mesma base governista responsável 
pela implementação da política e com interesses óbvios na demonstração e 
divulgação do sucesso de tais políticas. 

EXPERIÊNCIA CHILENA

De acordo com Infante e Sunkel (2009) e Larrañaga e Valenzuela (2011), 
o Chile experimentou um crescimento econômico anual médio da ordem de 
5,5% entre 1990 e 2003, o que conduziu o país a uma elevação em 96% da 
renda per capita. Outras variáveis afetadas positivamente também foram o 
número de empregos e os salários reais, e o percentual de pobreza caiu de 
38% em 1990 para 18,8% em 2003.

Larrañaga e Valenzuela (2011) e Espinoza, Barozet e Méndez (2013) 
indicam que os Governos Chilenos nesse período perseguiram políticas de 
crescimento com equidade, porém a desigualdade de renda se manteve 
praticamente constante durante esses anos, bem como o índice de Gini, que é 
o mesmo para os anos de 1990 e 2003: 0,56. A persistência dessa desigualdade 
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é motivo de surpresa, uma vez que se verificaram no período várias mudanças 
que se consideram determinantes para a redução da desigualdade, tais como 
o crescimento de 11% da participação da mulher no mercado de trabalho e o 
aumento dos níveis de educação dos trabalhadores.

Assim, conforme Larrañaga (2010), pode-se dizer que as transferências 
de renda não tiveram papel significativo na redução da pobreza no Chile. 
Ademais, essas transferências perderam importância relativa na composição 
da renda das famílias chilenas, uma vez que as transferências cresceram uma 
taxa menor que outras rendas.

Programa Chile Solidário

Nesse contexto, o programa Chile Solidario foi criado no ano de 2002 
com o objetivo principal de combate à pobreza extrema. A formulação da 
política levou em conta que:

a) a condição de pobreza extrema de algumas famílias se devia à sua 
condição marginal em relação ao crescimento da economia e ao 
alcance das políticas sociais; 

b) o país contava com ações e programas que poderiam retirar as famílias 
da condição de pobreza extrema; 

c) era necessário que houvesse uma ponte entre as famílias e a rede 
pública (LARRAÑAGA, 2010).

Segundo Soares et al. (2007), o modo como as famílias chilenas 
podem ter acesso ao Chile Solidario é o Programa Puente, que dispõe de 
um mecanismo de pontuação com base em indicadores de condição de 
moradia, educação, emprego e renda. Segundo Larrañaga (2010) e Soares 
et al. (2007), cada família participante recebe o apoio de um profissional de 
assistência social, que realiza visitas periódicas ao longo de todo o programa. 
Uma família é excluída do programa pelo próprio assistente social, quando 
ela sai da condição de pobreza extrema ou, caso isso não ocorra, continua 
tendo acesso prioritário aos serviços públicos para erradicação da pobreza e 
recebendo um subsídio monetário mensal pago à chefe ou à mulher do chefe 
da família. Existem condicionalidades, porém essas são variáveis e definidas 
no contrato assinado com o assistente social.

Esse subsídio monetário pago às famílias, segundo Soares et al. (2007) e 
Urriola (2013), é concedido às famílias em valores decrescentes. No primeiro 
semestre o pagamento é de $ 10.500 pesos, no segundo, de $ 8.500 pesos, no 
terceiro, de $ 5.500 pesos, e os pagamentos do último semestre têm seu valor 
estabelecido pela Lei nº 18.020 (CHILE, 1981). 
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A última modificação da legislação que regulamenta o programa é de 
2012, e o art. 1º fixa o montante do subsídio em $ 7.740,00 mensais.

O orçamento do Chile Solidario para 2013, de acordo com Urriola (2013), 
é 48% maior que o do ano anterior, chegando a 124 bilhões de pesos. No 
entanto, esse incremento é questionado por se tratar de um ano de campanha 
presidencial, uma vez que os subsídios serão pagos no período que antecede 
os comícios de candidatos a presidente.

Embora o funcionamento do programa tenha contribuído para a 
redução em 15% do número de famílias pobres entre os anos de 1990 e 2003, 
não houve evolução significativa sobre a desigualdade de renda. Soares et 
al. (2007) e Urriola (2013) afirmam que o índice de Gini para 2003 é igual ao 
índice medido para o ano de 1990, de 0,56.

EXPERIÊNCIA EQUATORIANA

Segundo Sanchez-Paramo (2005), o Equador teve uma das menores 
taxas de crescimento do PIB real na América Latina no final do século XX. 
Entre 1980 e 1990 o PIB per capita real recuou 0,5% e se manteve no mesmo 
patamar até 2001. Entre 1990 e 2001, também foi registrado um crescimento 
de 3,5 milhões para 5,2 milhões no número de pobres. O Gráfico 6 retrata esse 
fenômeno e uma posterior evolução.

Gráfico 6 – Evolução dos índices de pobreza no Equador: 1994 – 2006
Fonte: Larrea et al. (2008).

Afetada pela crise econômica de 1998/1999, por desastres naturais como o 
El Niño, e com receitas fiscais dependentes das rendas do petróleo, a economia 
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equatoriana registrou um aumento de 40% para 45% na pobreza nacional. Uma 
das medidas de curto prazo para passar pela crise foi a dolarização da moeda 
nacional, como meio de controle à inflação. Segundo Sanchez-Paramo (2005), 
essa medida teve um efeito perverso sobre a pobreza, uma vez que acarretou 
na redução dos preços dos bens duradouros, mais presentes nas cestas dos 
não pobres. Assim, a cesta de consumo dos pobres teve redução de preço de 
2%, enquanto o preço da cesta de consumo da população não pobre caiu 19%.

De acordo com Larrea et al. (2008), o crescimento da economia 
equatoriana, que se deu de forma instável e reduzida, aconteceu em conjunto 
com um processo de concentração de renda. O índice de Gini, considerando 
as rendas urbanas, subiu de 0,46 em 1988 para 0,62 em 2001.

Programas Sociais no Equador

Segundo Dobronsky e Moncayo (2012), o programa Bono de Desarrollo 
Humano, iniciado em 1998 com o nome de Bono Solidario, serviu de ferramenta 
para atenuar a perda de poder de compra dos salários quando da dolarização 
da economia. Devido à crise pela qual passou o Equador em 1999-2000, o 
Bono Solidario acabou por figurar como o gasto social mais importante para 
proteger a população mais vulnerável contra os efeitos da crise.

No ano de 2003, os programas Bono Solidario e Beca Escolar fundiram-se, 
dando origem ao Bono de Desarrollo Humano (DOBRONSKY; MONCAYO, 2012), 
um programa de transferência condicional de renda com os objetivos de: 

a) garantir um nível mínimo de consumo às famílias; 
b) contribuir com os níveis de desnutrição crônica para crianças de até 

cinco anos; 
c) promover a matrícula e permanência na escola e reduzir o emprego 

infantil para crianças de seis a 16 anos; 
d) proteger os idosos e pessoas com deficiência.
De acordo com Polga-Hecimovich (2013), o Bono de Desarrollo 

Humano alcançou 1,2 milhão de beneficiários com o pagamento mensal 
de 50 dólares por família. Essas transferências de renda têm sido bem-
sucedidas na redução da pobreza, que ficou abaixo dos 28% em 2012, 
representando uma queda de aproximadamente 10%. E o índice de Gini, 
que caiu para 0,48, indica um gradativo progresso contra a desigualdade no 
país, como se pode ver no Gráfico 7.
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Gráfico 7 – Equador: indicadores socioeconômicos
Fonte: Polga-Hecimovich (2013).

EXPERIÊNCIA MEXICANA

O México foi o primeiro país da América Latina a ter melhor estrutura em 
suas políticas de desenvolvimento social e programas assistenciais, servindo 
posteriormente como referência aos outros países. 

Os programas de proteção social são retomados no ano de 1989, com o 
Programa Nacional de Solidariedade e, a partir de então, eles tornam-se mais 
estruturados e vão se consolidando ao longo do tempo como instrumento 
de apoio e promoção social. Em 1997, inicia-se o Progresa, que atendia a 300 
mil famílias pobres, localizadas em áreas rurais com população inferior a 2,5 
mil habitantes. 

Em 2000, o Progresa atendeu 2,5 milhões de famílias, em 2001, 
transformou-se em Programa de Desenvolvimento Humano Oportunidades, 
atendendo também famílias carentes em áreas urbanas, com população 
inferior a 15 mil habitantes. Em 2002, passou a ter abrangência nacional, 
beneficiando, a partir de 2004, cerca de 5,0 milhões de famílias mexicanas 
que vivem em pobreza extrema.

Programa Progresa/Oportunidades (PO)

O Programa Oportunidades do México mostrou-se como um dos 
programas pioneiros de transferência de renda condicionada, tendo sido 
replicado em países da América Latina e do mundo.

O programa faz as transferências de renda diretamente às famílias 
beneficiárias, sob as condicionalidades de frequência escolar, uso de serviços 
de saúde preventiva e comparecimento a oficinas sobre cuidados pessoais, 
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nutrição e saúde. Além da distribuição de renda, o objetivo é melhorar a 
educação, saúde e nutrição das populações pobres. 

Também é objetivo, num sentido mais amplo, a diminuição da pobreza 
de uma geração para outra. O programa inclui métodos de avaliação 
rigorosos, e seu principal foco é aumentar as taxas de conclusão da educação 
primária e secundária e reduzir a má nutrição infantil, grave problema das 
populações a que se destina.

O Oportunidades atendeu inicialmente as áreas rurais, onde a pobreza 
é 2,5 vezes maior que nas áreas urbanas. Mais tarde, foi implantado nas 
cidades. Neste caso, é necessário identificar os estruturalmente pobres, 
em comparação com os circunstancialmente pobres devido à volatilidade 
do emprego e condições urbanas dinâmicas. O Oportunidades incorpora 
iniciativas, adaptadas especialmente às necessidades dos pobres urbanos e 
das populações indígenas.

Peculiaridades

Segundo o site do Governo Mexicano (MÉXICO, 2013), os principais 
objetivos do programa são a diminuição da extrema pobreza e o 
investimento em capital humano – procurando romper com o ciclo de 
pobreza de geração em geração, para que todos possam viver melhor. 
As principais funções, conforme a publicação, são: “Oportunidades es un 
programa coordinado que articula incentivos para la educación, para la salud 
y para la nutrición, con el fin de promover el desarrollo de capacidades de las 
familias en extrema pobreza” (MÉXICO, 2013, p. 2).

O programa é operacionalizado na área de saúde, educação e 
alimentação, e subdividido em seis componentes: alimentação, educação, 
jovens com oportunidades, saúde, idoso e energético.

O programa identifica beneficiários por meio de índices como má 
nutrição, fracasso escolar ou problemas de saúde, mais do que pela medida 
mais tradicional de renda, e é implementado levando em conta a noção de 
comunidades regionais, em segmentos específicos, como índios e outros 
grupos. 

É adotado, como unidade de medida para a definição dos beneficiados, 
o rendimento familiar per capita diário inferior a US$ 1,79 nas áreas rurais e 
US$ 2,34 nas áreas urbanas.
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Dentre os itens que o compõem, o alimentar é o segundo em proporção 
de destinação de recursos (29%) e visa à melhoria da alimentação (qualidade 
e quantidade), através da transferência bimestral de recursos, geralmente 
entregue às mães de família, para as crianças entre 6 e 23 meses e para as 
crianças entre 2 e 5 anos com desnutrição, e para as mulheres grávidas e 
nutrizes.

Para o componente Educação, é destinada maior proporção de recursos 
(44,83%, em 2008), com o objetivo de orientar ações que proporcionem o 
aumento de matrículas e diminuição da evasão escolar, com ênfase quanto 
às relações de gênero. São concedidas bolsas de estudos para crianças e 
jovens desde os primeiros anos até o último ano da educação média superior. 
As bolsas são convertidas em valores transferidos bimestralmente para as 
titulares do programa, durante o período escolar de 10 meses. Os valores 
vão aumentando de acordo com o avanço do aluno em nova série escolar 
e são superiores para mulheres a partir do primeiro ano do secundário até a 
conclusão da educação média superior. 

O componente Jovens com oportunidades é um incentivo monetário 
ao jovem que esteja cursando entre a 3ª série do secundário e a educação 
média superior e tenha menos de 22 anos. O Aluno vai acumulando pontos 
ao longo dos anos, que são convertidos em dinheiro e retidos em caderneta 
de poupança.

O componente Saúde visa melhorar o estado nutricional e prevenir 
a desnutrição das crianças abaixo de cinco anos e das mulheres gestantes 
ou nutrizes, através da distribuição gratuita de complementos alimentares, 
monitoramento e controle quanto ao aspecto nutricional desse grupo, além 
de orientações sobre nutrição e alimentação. 

O componente Idoso foi inserido no programa a partir de 2006, visando 
melhorar a condição de vida do idoso integrante das famílias beneficiárias e 
que resida em local com mais de 10.000 habitantes. É um benefício em forma 
de apoio monetário concedido através da transferência (bimestral) para 
idosos acima de 70 anos.

O componente Energético é um auxílio monetário para cobrir 
despesas com energia (luz, gás, carvão, lenha, combustível, entre outros), 
disponibilizado por domicílio às famílias selecionadas.

Para obtenção – e continuidade – dos benefícios, o programa exige que 
as famílias beneficiárias matriculem os menores de 18 anos nas escolas e os 
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jovens de até 21 anos nas escolas de educação média superior. Também se 
exige o comparecimento a unidades de saúde, para registro e agendamento 
de visitas periódicas, a todas as quais a família deve comparecer e ainda 
participar mensalmente de ações educativas na área da saúde. Para os idosos, 
exigem-se no mínimo oito visitas médicas ao ano.

Para evitar o uso indevido do programa, foram criados mecanismos de 
controle e transparência nos processos de seleção de beneficiários e política 
de informação e blindagem eleitoral, mecanismos esses que resultaram em 
diminuição da alegação de cunho eleitoreiro e compra ou coação de votos 
(LA JARA, 2010). 

O programa tem abrangência nacional, tendo como beneficiários 
aproximadamente 4,68% dos habitantes do México e o montante destinado 
equivalente a 0,30% do PIB.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do estudo feito e comparando-se as experiências elencadas, 
ainda que respeitadas algumas peculiaridades, percebe-se que a melhora 
dos índices econômicos não se reflete necessariamente na diminuição da 
pobreza desses países, embora a condição de pobreza esteja fortemente 
relacionada com o desemprego.

Ainda, sob o enfoque econômico, percebe-se que a população em 
condição de extrema pobreza sequer poderá inserir-se, impactar ou ser 
atingida pelos ditames ou diretrizes do cenário econômico; daí, portanto, 
a importância das políticas públicas de distribuição de renda como 
instrumento de diminuição da pobreza. Nesse sentido, o principal objetivo 
dos programas é promover transferência de renda, e o foco das políticas 
públicas é responder às consequências de crises na busca de minimizar a 
pobreza e as desigualdades.

Os programas são, portanto, uma maneira de os Governos enfrentarem 
as incertezas financeiras e econômicas e, ao mesmo tempo, lidarem 
com algumas das causas que estão na raiz da pobreza. Apesar de ter 
grande repercussão social e na mídia, esses programas têm montantes de 
investimentos relativamente baixos (0,30% do PIB mexicano, por exemplo).

Os programas sociais, em geral, sofrem alterações de caráter político, 
em anos de eleição, possivelmente, tornando-se instrumento para fins 
eleitoreiros. 
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Como exemplo, no caso do México, La Jara (2010, p. 120) comenta sobre 
a afirmação de alguns autores (FOX, 1994; CORNELIUS, 2002; SCHEDLER, 
2004; DÍAZ CAYEROS, 2007; FUNDAR et al., 2006):

La literatura sobre clientelismo político en México confirma que la 
utilización de programas sociales con estos fines tiene una larga y 
fuerte tradición, y que esta práctica se ha modificado con el paso 
del tiempo, con una tendencia a la reducción de la coacción y una 
persistencia de acciones de compra de votos a cambio de acceder 
a programas sociales.

Os programas que mostraram melhores resultados foram os que 
objetivaram não apenas a distribuição de renda, mas também alguma 
outra melhoria para as populações com perspectiva de crescimento e 
desenvolvimento pessoal e social, a exemplo da Argentina e do México.

Outra questão, ainda, quanto aos índices oficiais, é que estes índices 
são compostos de itens muito sensíveis a variações e, quando combinados, 
podem apresentar distorções, que, se somadas a algum viés subjetivo de 
interpretação, podem distanciar-se ainda mais da realidade. É passível 
de questionamento, também, se apenas os elementos (variáveis) que 
compõem estes índices seriam capazes de trazer à luz os resultados obtidos 
como efetivamente reais, ou se outras variáveis (ou medidas) não utilizadas 
poderiam influenciar ou alterar os resultados.

Todos trouxeram algum ganho com relação à diminuição da pobreza 
em seus países, são apoiados e incentivados por organismos internacionais e 
devem se manter como política pública nos próximos anos (ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS, 2013). Todos os programas, embora tenham cunho 
essencialmente social, fazem intermediação com as esferas econômica, 
cultural e política, no sentido de maior inserção na sociedade das populações 
assistidas por eles.
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INTRODUÇÃO

A miséria pode ser considerada uma das principais degradações das 
condições do indivíduo desde os primórdios das sociedades. Um modelo 
de crescimento que mantenha a exclusão social, econômica e política pode 
tornar-se nefasto em favor da propagação desta condicionalidade. Na visão de 
Abranches, Santos e Coimbra (1989), a pobreza é destituição, marginalidade 
e desproteção. Destituição dos meios de sobrevivência física; marginalização 
no usufruto dos benefícios do progresso e no acesso às oportunidades de 
emprego e consumo; desproteção por falta de amparo público adequado e 
inoperância dos direitos básicos de cidadania, que incluem garantias à vida 
e ao bem-estar.

Por meio da análise da execução orçamentária do Governo Federal na 
última década, busca-se discutir neste capítulo algumas ações concretas no 
combate à pobreza, à miséria e à fome, e a garantia de renda mínima ao povo 
brasileiro.

A participação do Estado na formulação – inclusão das ações no 
Plano Plurianual (PPA) e na execução física – demonstrada pela execução 
orçamentária anual, através dos programas Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), Fome Zero, Programa Bolsa Família (PBF), Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF) –, tem se configurado como uma alternativa possível a 
mitigar os impactos causados pelas falhas de mercado e da sociedade de 
consumo.

Iniciativas deflagradas pelos gestores públicos, a partir do final da 
década de 90, como a criação do Fundo de Combate à Pobreza, com vistas ao 
financiamento dos programas de renda, a organização de redes de proteção 
social, o reconhecimento da importância de partilhar e integrar ações com 
os movimentos sociais organizados possibilitaram a construção de um 
arcabouço institucional no enfrentamento à pobreza.

Um fato marcante no rumo das políticas de combate à pobreza foi 
a chegada do Partido dos Trabalhadores ao comando da nação em 2003. 
A eleição de um político com trajetória de liderança sindical e viés social, 
solidificou as bases para o fortalecimento de ações como o Fome Zero, 
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posteriormente incorporado pelo PBF, sendo estes protagonistas da ação do 
ente público. 

O Fome Zero volta-se a erradicar a fome nas regiões mais pobres do 
Brasil, e o PBF, criado em 2003, tendo como ação principal a unificação de 
outros benefícios existentes, entre os quais se destacam: Bolsa Escola, Bolsa 
Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás.

Recine e Leão (2010), através do documento Fome Zero: uma história 
brasileira a partir de dados estatísticos mundiais, apontam para um 
contingente de quase 1 bilhão de pessoas no planeta, vítimas da fome. 

Para Moreira (2010, p. 54):

A transferência direta de renda para as famílias de agricultores 
camponeses pobres realizada pelo Programa Bolsa Família, 
[...] retirou da extrema pobreza aquelas famílias com renda 
monetária mensal inferior à R$ 147,00/per capta. [...] renda 
mensal [...] usada pelas mulheres, principalmente, para comprar 
alimentos e assim afastar a fome e a insegurança alimentar [...] 
das suas casas. Milhares de mulheres camponesas beneficiadas 
pelo PBF, [...] adotaram estratégias de reprodução social, como 
a participação em empreendimentos econômicos coletivos, 
a exemplo de feiras ecológicas e pequenas agroindústrias 
comunitárias.

Pelo pleito eleitoral de 2010, o Partido dos Trabalhadores consolida-se 
como bloco no poder, elegendo a primeira mulher como chefe de Estado 
no Brasil. Entre os principais temas enfocados pelo seu Governo, estão a 
erradicação da miséria e extrema pobreza, com o Plano Brasil sem Miséria 
(BSM) (DIHL, 2012).

Atendendo aos requisitos normativos da contabilidade pública e de 
governança como ponto de partida à efetivação de políticas públicas, o 
Governo utiliza-se de técnicas de planejamento e programas de ações que 
são consolidados no chamado Sistema de Planejamento Integrado.

Com raras exceções, os recursos financeiros do Estado são escassos para 
atender às demandas da sociedade, de modo que o Sistema de Planejamento 
Integrado tende a priorizar a melhor forma de empregar esses recursos, 
buscando reduzir os impactos negativos da economia bem como otimizando-
os para uma melhor equivalência social.

PLANEJAMENTO PÚBLICO

O Estado planeja suas ações estabelecendo critérios para desenvolver 
soluções às mais diferentes demandas que a sociedade necessita, utilizando 
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ferramentas sofisticadas de gestão e de controle que otimizam os recursos 
despendidos aos clientes cidadãos.

O Sistema de Planejamento Integrado, conhecido como Processo 
de Planejamento-Orçamento, baseia-se no PPA, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Esse sistema busca, principalmente, analisar a situação atual – 
diagnóstico – para identificar as ações ou alterações a serem desenvolvidas 
visando atingir a situação desejada (KOHAMA, 2003).

O Sistema de Planejamento Integrado, também conhecido como 
Processo de Planejamento-Orçamento, em atendimento ao art. 165 da 
Constituição Federal (BRASIL, 1988), é formado por um plano de médio prazo 
(PPA) e por duas leis (LDO e LOA).

Segundo Slomski (2003, p. 304):

O orçamento público é uma lei de iniciativa do Poder Executivo 
que estabelece as políticas públicas para o exercício a que se 
referir; terá como base o plano plurianual e será elaborado 
respeitando-se a lei de diretrizes orçamentárias aprovada pelo 
Poder Legislativo. E seu conteúdo básico será a estimativa da 
receita e a autorização (fixação) da despesa, e será aberto em 
forma de partidas dobradas em seu aspecto contábil.

É importante lembrar, no entanto, que, embora haja a necessidade de 
um planejamento de médio prazo como o caso do PPA, e consequentemente 
tendo-o como base, a elaboração da LDO e, por fim, a LOA, que são planos 
de curto prazo, não significa que o orçamento público esteja completamente 
engessado, ou seja, que uma vez aprovados não poderão ser modificados. 
Muito pelo contrário, o que é passível de realizar, neste caso, são alterações 
na lei, tanto no PPA quanto na LDO e na LOA. Agindo assim, o poder público 
estará em consonância com a lei, pois as novas despesas decorrentes da 
necessidade de uma nova ação ou programa estarão previstas na lei.

PLANO PLURIANUAL (PPA)

Como bem enfatiza Slomski (2003), trata-se de uma lei que abrangerá 
os respectivos Poderes na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Municípios; a ser elaborada no primeiro ano do mandato do Executivo, com 
vigência de quatro anos.

De acordo com Kohama (2003, p. 57):

O Plano Plurianual é um plano de médio prazo, através do 
qual procura-se ordenar as ações do Governo que levem ao 
atingimento dos objetivos e metas fixados para um período de 



94

quatro anos, ao nível do Governo Federal, e também de quatro 
anos ao nível dos Governos estaduais e municipais.

Assim, nenhuma despesa ou investimento cuja execução ultrapasse um 
exercício financeiro poderá ser iniciado sem que haja previsão no PPA ou sem 
que haja uma lei de autorização de inclusão/modificação, sob pena de crime 
de responsabilidade (§1º, do art. 167 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) 
(BRASIL, 2000).

É importante destacar que essa ferramenta, embora de extrema 
utilidade, não evita que haja políticas públicas apenas de Governo e não 
de Estado. Os governantes em sua maioria acabam por preocupar-se em 
elaborar e executar programas de Governo que gerem poder, mas não se 
preocupam com políticas de Estado que perdurem as vigências de cada PPA 
gerando realmente o bem-estar social do cidadão, um ensaio a um formato 
de welfare state.

Historicamente, podemos destacar os seguintes PPAs elaborados pela 
União:

a) 1996-1999: Plano Brasil em Ação;
b) 2000-2003: Plano Avança Brasil;
c) 2004-2007: Plano Brasil de Todos;
d) 2008-2011: Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de 

Qualidade;
e) 2012-2015: Plano BSM.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) 

Deve compreender as metas e prioridades da administração pública 
federal, estadual e municipal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente, assim como orientar a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual, compreendendo o orçamento fiscal, o orçamento de 
investimento das empresas estatais e o orçamento da seguridade social, 
dispondo sobre as alterações na legislação tributária e estabelecer a política 
de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento (KOHAMA, 2003).

Com a LDO, percebe-se que o orçamento deixa de ser apenas uma 
ferramenta que visa atender à lei, mas que, acima de tudo, é também uma 
ferramenta de governança pública, pois possibilita a gestão governamental.

É na LDO que se verifica a doutrina do equilíbrio entre a receita e a 
despesa (princípio do equilíbrio orçamentário), onde se busca o controle 
e a limitação sobre os gastos (limitando-se os empenhos) para que haja o 
equilíbrio orçamentário, o demonstrativo de gasto com pessoal e a forma de 



95

utilização da reserva de contingência, entre outras matérias. Logo, com a LDO 
como elo entre o PPA e a LOA, verifica-se a sua influência na Administração 
Pública, tanto na elaboração quanto na execução da LOA.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

É um instrumento que concretiza as situações planejadas no PPA, 
obedecendo à LDO, onde são programadas as ações a serem executadas, 
com o cunho de alcançar os objetivos desejados.

A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

a) orçamento fiscal;
b) orçamento de investimento das empresas;
c) orçamento da seguridade social.

Ao conceituar orçamento público, Slomski (2003) aponta para a 
vinculação deste aos princípios orçamentários, de maneira impositiva, 
elaborados a partir das finanças clássicas e destinados a reforçar o orçamento 
como ferramenta de controle parlamentar e democrático sobra a atividade 
financeira do poder Executivo.

CICLO ORÇAMENTÁRIO

Quando da elaboração das peças orçamentárias que compõem o 
sistema orçamentário brasileiro, Kohama (2003) atenta para a observação do 
ciclo orçamentário, o qual se amolda em fases, a saber:

a) elaboração: fase de competência do Poder Executivo, tendo como 
base a LDO, o PPA e a Lei nº 4.320 (BRASIL, 1964);

b) estudo e aprovação: fase de competência do Poder Legislativo;
c) execução: fase de competência do Poder Executivo, em que é realizado 

aquilo que fora previsto nos projetos e atividades da referida Lei do 
Orçamento;

d) avaliação: fase de competência do Poder Executivo, devendo ser 
realizada concomitantemente à fase de execução. Conforme aduz o 
§3º, do art. 165 da Constituição Federal, “o Poder Executivo publicará, 
até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório 
resumido da execução orçamentária” (BRASIL, 1988). Conforme 
aduz o §3º, do art. 165 da Constituição Federal, “o Poder Executivo 
publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, 
relatório resumido da execução orçamentária”.
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HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO PÚBLICO

Ao ser analisado o histórico dos planos de Governo no Brasil, percebe-
se o avanço e o amadurecimento dessas políticas, conforme apresenta-se a 
seguir.

O Plano Salte do Governo Dutra (1946-1950, desenhado em 1948 e 
implementado a partir do orçamento de 1949, até 1951, pelo menos), o Plano 
de Metas do Governo JK (1956-1960), o Plano Trienal de Desenvolvimento 
Econômico e Social do Governo Goulart (1961-1964 e implementado de 
forma incompleta em 1962-1963), o Plano de Ação Econômica de Governo do 
Governo Castelo Branco (1964-1967), o Plano Decenal (roteiro para o período 
1967-1976), o Programa Estratégico de Desenvolvimento do Governo Costa 
e Silva (1968-1970), o Programa de Metas e Bases para a Ação do Governo do 
Governo Médici (1970-1973), o Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento 
PND-I do Governo Médici (1972-1974), o Segundo Plano Nacional de 
Desenvolvimento PND-II, do Governo Geisel (1974-1979), o Terceiro Plano 
Nacional de Desenvolvimento PND-III, do Governo Figueiredo (1979-1985) 
e os Planos Plurianuais (PPAs), que ocorreram a partir da Constituição de 
1988, todos até então com a visão de desenvolvimento e de infraestrutura 
(ALMEIDA, 2005).

Na sequência, o Brasil busca, mediante seus planos, a estabilização 
macroeconômica que vai de 1986 até 1995 através dos seguintes planos: 
Plano Cruzado do Governo Sarney (1985-1990, implementado em fevereiro 
de 1986), o Plano Cruzado II do Governo Sarney (nov. 1986), o Plano Bresser 
do Governo Sarney (jun. 1987), o Plano Verão do Governo Sarney (jan. 1989), o 
Plano Brasil Novo ou Plano Collor, do Governo Fernando Collor de Mello (1990-
1992, mar. 1990), o Plano Collor II (fev. 1991), o Fundo Social de Emergência 
(primeira e segunda fases do Plano Real), executado por Itamar Franco (1992-
1994, pelo Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso (FHC), a partir 
de dezembro de 1993), e o Plano Real, do Governo Itamar Franco, ministro da 
Fazenda Rubens Ricupero, em julho 1994 (ALMEIDA, 2005).

Mais adiante, busca-se a retomada do planejamento governamental, 
com o PPA 1991-1995, sem grandes objetivos definidos, do PPA 1996-1999, 
com a definição de eixos nacionais de integração e desenvolvimento, e de 
projetos estruturantes, do Projeto Brasil 2020, do Governo FHC, Secretário 
de Assuntos Estratégicos, Ronaldo Motta Sardenberg, do PPA 2000-2003, o 
qual introduziu na administração pública federal a gestão por resultados, 
do PPA 2004-2007, do Governo Lula, que buscava a estabilidade econômica, 
com desenvolvimento e inserção social, do PPA 2008-2011, que responde 
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ao desafio de acelerar o crescimento econômico, promover a inclusão social 
e reduzir as desigualdades regionais e, finalmente, do PPA 2012-2015, que 
estabelece como prioridades o Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), no qual estão contidos o Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) e 
o Plano BSM.

Apresentado no planejamento público de médio prazo, como estratégia 
de implementação das ações de governo na prática, o PPA Federal 2012-2015 
aborda o tema como macrodesafios a serem enfrentados, como segue:

a) projeto nacional de desenvolvimento: apoiado na redução das 
desigualdades regionais, entre o rural e o urbano e na continuidade da 
transformação produtiva ambientalmente sustentável, com geração 
de empregos e distribuição de renda;

b) erradicação da pobreza extrema: prosseguir reduzindo as 
desigualdades sociais;

c) ciência, tecnologia e inovação: como eixo estruturante do 
desenvolvimento econômico brasileiro;

d) educação, conhecimento, cultura e esportes: propiciar o acesso 
da população brasileira com equidade, qualidade e valorização da 
diversidade;

e) saúde, previdência e assistência social: promover o acesso universal, 
assegurando equidade e qualidade de vida;

f ) cidadania: promover a igualdade de gênero e étnico-racial, respeitar 
a diversidade das relações humanas, promover a universalização do 
acesso e elevação da qualidade dos serviços públicos;

g) infraestrutura: produtiva, urbana e social de qualidade, garantindo a 
integração do território nacional e do País com a América do Sul;

h) democracia e participação social: fortalecer a democracia e estimular 
a participação da sociedade, ampliando a transparência da ação 
pública;

i) integridade e soberania nacional: participar ativamente da promoção 
e defesa dos direitos humanos, da paz e do desenvolvimento no 
mundo;

j) segurança pública: promover a segurança e a integridade dos 
cidadãos, por meio do combate à violência e do desenvolvimento de 
uma cultura de paz;

k) gestão pública: aperfeiçoar os instrumentos de gestão do Estado, 
valorizando a ética no serviço público e a qualidade dos serviços 
prestados ao cidadão.
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COMBATE À MISÉRIA E À POBREZA ABSOLUTA

A mensuração de um quantum necessário à subsistência humana, 
conforme a noção de necessidades básicas, a valoração de uma renda mínima 
ou sublinhação de linhas de pobreza, são extrínsecas à política econômica de 
crescimento e desenvolvimento das nações. 

O acesso aos meios para satisfação dessas necessidades, nas sociedades 
de mercado, é conferido em primeiro lugar pela renda. Esta, para a grande 
maioria da população, advém do trabalho assalariado, portanto do salário 
e depende, no mínimo, da existência de oportunidades de emprego 
com remuneração suficiente. Em alguns casos, mesmo para pessoas com 
rendimentos muito baixos, parte da renda é obtida pela posse de certos 
recursos que permitem suprir necessidade diretamente ou através da troca, 
mercantil ou não. É o caso, por exemplo, de pequenos proprietários rurais, 
capazes de produzir para o autoconsumo ou para intercâmbios, ainda que 
em proporções diminutas. Finalmente, constitui também meio satisfatório a 
obtenção de renda complementar ou de bens e serviços pela ação do Estado. 

O grau de destituição depende, precisamente, da insuficiência relativa 
do conjunto total de meio sob controle da pessoa que lhe permita obter os 
bens e serviços necessários à vida e ao bem-estar, incluindo suas posses, 
renda e direitos em relação à assistência pública. Os componentes desse 
conjunto de meios mantêm entre si relações de dependência de natureza 
variada, que não podem ser aqui analisadas em toda a sua complexidade, 
mas cuja apreensão é indispensável ao adequado entendimento da questão 
da pobreza. As concepções teóricas de Ul Haq (1978, p. 24) contextualizam o 
tema, ao afirmarem que:

Pode-se dizer que o fundamento histórico do fato remonta aos 
anos iniciais da transformação tecnológica, melhor dizendo, 
aos célebres debates sobre a natureza da propriedade e direitos 
afins, travados na Grã-Bretanha de Cromwell. Duas correntes 
participavam da discussão. Uma delas desenvolvia oposição 
apaixonada ao despotismo real, que governava por direito 
divino e manipulava a economia a favor dos monopolistas e 
cortesãos. Só o direito de propriedade privada protegeria o 
cidadão contra esses abusos. A outra corrente sustentava que 
um homem tem direito à propriedade quando com seu trabalho 
exclusivo tirou-a do estado virgem, inutilizável e desvalorizado. 
Mas, dizia a ala mais radical dos adeptos de Cromwell, a dos 
igualitários, e os pastores, os segadores, os que realmente 
fazem o trabalho? Não lhes deveria caber uma parcela da 
riqueza? Os debates levaram a uma conclusão fatídica e 
infeliz: os servos não se distinguem de seu senhor mais que 
seus braços de suas pernas e, portanto, não gozam de direitos 
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distintos. Essa concepção dominou a fase de desencadeamento 
da Revolução Industrial, no século XVIII. Os trabalhadores 
manchesterianos eram designados simplesmente como mãos, 
palavra que representa uma alusão inconsciente e significativa 
à equivocada analogia biológica.

Os princípios basilares da economia capitalista definem como terra, 
capital e trabalho, os elementos que caracterizam os meios de produção. 
Neste tocante, o indivíduo em situação de miserabilidade disporá somente 
de sua força de trabalho, como elemento de valor à produção capitalista. 
Desta feita, dependerá das condições de oferta de emprego pelo mercado, 
dos requisitos de qualificação demandados e da capacidade ou grau de 
interesse do contratante em valorar e remunerar o serviço. 

A quantia auferida pode não ser suficiente para atender as necessidades 
básicas da pessoa e de seus dependentes. Quanto maior a defasagem entre 
o salário e a renda necessária para satisfazer tais necessidades, maior será a 
dependência dessa pessoa em relação aos outros meios. O que significa, de 
fato, dizer que ela dependerá mais da efetiva realização de seus direitos face 
ao Estado (previdência, assistência e complementações de renda), dado que 
suas outras posses serão, com toda a probabilidade, também insuficientes 
para gerar rendimento adicional, monetário ou não, bastante para cobrir 
aquele hiato. A destituição está, assim, intimamente associada à estrutura de 
propriedade vigente, aos padrões de produção e consumo e aos mecanismos 
de distribuição de bens e serviços fora dos circuitos normais do mercado, 
através das políticas de cobertura social. 

Chossudovsky (1999) aponta que, desde o final dos anos 80, a diminuição 
da pobreza tornou-se uma condicionalidade dos acordos de empréstimo 
do Banco Mundial. Ela estava subjacente ao objetivo do serviço da dívida: a 
redução sustentável da pobreza, sob o domínio das instituições de Bretton 
Woods, implicava cortes nos orçamentos do setor social e o redirecionamento 
das despesas, segundo um critério seletivo e simbólico a favor dos pobres. 

Recine e Leão (2010) apontam para um fracasso global na luta contra 
a fome, visto que em 1996 estimava-se um contingente de 816 milhões de 
pessoas em situação de fome e que, segundo o compromisso assumido pelos 
Estados-Membros da Organização das Nações Unidas (ONU) por ocasião da 
Cúpula Mundial da Alimentação, realizada em Roma, nesse mesmo ano, este 
número deveria ser reduzido à metade em 2015. Ocorre que, desde 1996, o 
número de famintos no mundo vem aumentando sistematicamente, tendo 
se agravado em 2008 e 2009, com a crise do aumento de preços dos alimentos 
e a crise financeira global.
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Para o Centro Internacional de Pobreza (INTERNACIONAL POWERTY 
CENTRE, 2007), a redução da pobreza de renda está associada ao crescimento 
econômico de longo prazo e que o grau dessa redução depende do grau 
de participação dos pobres no processo de crescimento, bem como a 
participação nos lucros, ou seja, da distribuição de renda. Destaca ainda que 
a distinção entre crescimento pró-pobre e crescimento econômico geral 
é crucial para a análise de políticas e para a formulação de estratégias de 
redução da pobreza. 

Nos últimos 10 anos, a economia brasileira foi marcada pela combinação 
de crescimento econômico e melhora da distribuição de renda. O Produto 
Interno Bruto (PIB) per capita real brasileiro aumentou 29% e foi caracterizado 
por uma evolução mais favorável da renda da população mais pobre. O 
Coeficiente de Gini vem caindo de forma significativa a partir do ano 2000, 
passando de 0,553 para 0,500 entre 2001 e 2011. Esses resultados positivos 
são complementados por diversas conquistas no campo da redução da 
pobreza, do mercado de trabalho, da educação, da saúde e do acesso a bens 
e serviços (BRASIL, 2013a).

Os dados do Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), divulgados para subsidiar o Plano BSM 
(CÂMARA INTERMINISTERIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 
2011), trazem informações sobre o contingente de pessoas em extrema 
pobreza no Brasil: 16,27 milhões, sendo 4,8 milhões sem rendimento e 11,4 
milhões com rendimento médio domiciliar per capita entre R$ 1,00 e R$ 70,00. 
Representam, assim, 8,5% da população brasileira. 

Segundo o mesmo censo, somente 15,65% da população brasileira 
reside em áreas rurais, no entanto, do total em extrema pobreza, 46,7% vivem 
na área rural e cerca de 1/4 da população rural se encontra na situação de 
extrema pobreza, concentrados principalmente nas regiões Norte e Nordeste. 

Dentro da população rural em extrema pobreza, 59% vivem no Nordeste. 
A região Norte tem 56,4% de sua população rural nesta condição e a região 
Nordeste, 52,5%. Nas áreas urbanas, 52,6% dos extremamente pobres vivem 
no Nordeste (CÂMARA INTERMINISTERIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL, 2011). A participação feminina é majoritária no contingente 
em extrema pobreza na área urbana, enquanto, na área rural, é maior o 
contingente de homens. 

Em extrema pobreza, os negros (pretos ou pardos) constituem a absoluta 
maioria (71%), os brancos equivalendo a 26% e, dos 818 mil indígenas, 40%. 

Metade dos que vivem em condição de miséria tem até 19 anos de 
idade, as crianças até 14 anos correspondem a 39,9%. No Sudeste, 12,8% da 
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pobreza extrema é formada por pessoas acima de 60 anos, bem acima da 
média nacional, que é de 5,1% (CÂMARA INTERMINISTERIAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2011).

A renda domiciliar per capita tem crescido, desde 2004, a uma taxa média 
de 4,5% ao ano acima da inflação, passando de R$ 687,00 em 2003 para R$ 
932,00 em 2011 (em valores atualizados). Este crescimento tem ocorrido 
de forma mais intensa nas regiões mais pobres e para as parcelas menos 
favorecidas da população, contribuindo para a redução de desigualdades 
(BRASIL, 2013a).

O crescimento da renda domiciliar per capita – que incorpora todas as 
fontes de renda, incluindo transferências – ocorreu em todo o País, mas foi 
mais intenso nas regiões de menor renda. No Nordeste, este aumento foi de 
2,9% ao ano, 65% acima da média nacional (BRASIL, 2013a).

Esta redução das desigualdades regionais também é observada quando 
se consideram somente as fontes relacionadas ao trabalho. No Nordeste, 
a renda do trabalho expandiu-se, em média, 3,3% ao ano, acima dos 2,1% 
observados no País.

O crescimento econômico da última década beneficiou de forma mais 
significativa a população de renda mais baixa, contribuindo para reverter a 
histórica de desigualdade no País. Entre 2001 e 2011, a renda dos 20% mais 
pobres aumentou em ritmo sete vezes maior do que a dos mais ricos (5,1% ao 
ano em média acima da inflação ante 0,7%). 

A renda média domiciliar per capita mensal dos 20% mais pobres passou 
de R$ 102,00 em 2001 para R$ 167,00 em 2011 (BRASIL, 2013a).

A elevação da renda familiar, sobretudo nas regiões mais pobres, levou 
à redução expressiva da população exposta à situação de extrema pobreza 
no Brasil.

Em dez anos (2001-2011), a população com renda domiciliar per capita 
até US$ 1,25/dia recuou de 14% para 4,2%, percentual bem abaixo da meta 
estipulada pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (12,8%) (BRASIL, 
2013a).

Além disso, a renda da população mais pobre foi se aproximando, em 
termos relativos, da linha internacional de pobreza ao longo do período: 
a distância entre a renda dos mais pobres e a linha reduziu-se de 6% para 
2,3%. Assim, além da redução da quantidade de extremamente pobres, estes 
também tiveram aumento em seu rendimento e estão mais próximos de 
superar a situação de extrema pobreza (BRASIL, 2013a).
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O crescimento econômico trouxe cada vez mais oportunidades de 
inserção profissional aos trabalhadores brasileiros. De 2002 a 2011, foram 
gerados 19,1 milhões de empregos formais. O resultado dessa forte expansão 
do emprego foi uma significativa redução na taxa de desocupação, que 
passou de 9,3% em 2001 para 6,8% em 2011. Cabe lembrar que a elevação do 
rendimento real, combinada com um maior número de pessoas ocupadas, 
leva ao aumento da massa salarial e, consequentemente, do consumo das 
famílias.

Houve também uma melhora qualitativa das novas oportunidades de 
trabalho criadas. O percentual de trabalhadores do setor privado com carteira 
assinada se elevou no período, passando de 32% do total da população 
ocupada em 2001 para 42% em 2011, e o percentual de trabalhadores sem 
carteira caiu, de 24% para 20%. Esta maior formalização é importante porque 
garante a um número maior de trabalhadores renda mensal não inferior ao 
salário mínimo e mais proteção em casos de perda do emprego, acidente de 
trabalho, gravidez, doença e incapacidade (BRASIL, 2013a).

A melhora foi disseminada por todas as regiões, com as maiores 
taxas de crescimento da formalização de vínculos de trabalhos nas regiões 
Norte e Nordeste, onde o ritmo de crescimento do emprego formal foi, 
respectivamente, de 9% e 8% em média ao ano.

Cabe ao Estado constituir políticas de abastecimento e, em seu âmbito, 
promover os sistemas locais de abastecimento, intensificando ações de 
fomento aos pequenos produtores e de dinamização das economias locais. 

No Brasil, especificamente no caso dos trabalhadores mais vulneráveis, 
há 50,4 milhões de pessoas em idade ativa inscritas no Cadastro Único 
(CadÚnico). Destes, apenas seis milhões, alguma vez, no período entre 
2004 e 2008, estiveram inseridos em empregos formais, e a grande maioria 
perdeu rapidamente a certeira assinada. Todavia, não será apenas pelo 
ingresso no mercado formal de trabalho que os beneficiados pelo PBF ou, 
mais amplamente, os inscritos no CadÚnico serão incluídos produtivamente. 
No CadÚnico, por exemplo, estima-se que mais de 22 milhões de pessoas 
em situação de vulnerabilidade social têm potencial para serem incluídas 
produtivamente se o crescimento econômico prosseguir e as condições 
forem criadas e adequadamente planejadas (GARCIA et al., 2010). 

GOVERNO NA PRÁTICA

A ação do Governo, pela implementação de programas e projetos 
públicos voltados à mitigação da pobreza, analisada a relação custo-benefício, 
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tende a seguir a trajetória política dos formuladores integrantes do bloco no 
poder, tanto no executivo quanto no legislativo, conformando prioridades e 
ações na definição orçamentária.

Os programas de renda mínima tomaram relativo destaque na ação dos 
Governos, principalmente nas últimas duas décadas com a execução dos 
programas de combate à miséria urbana e rural, com foco na desnutrição, 
alimentação digna, emprego e acesso ao mercado pelos cidadãos em 
condição de vulnerabilidade social. 

PROGRAMAS DE GOVERNO

A primeira iniciativa com a participação do Governo Federal em 
programas de transferência de renda deu-se com o Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil em 1996, com forte empenho do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância e da Organização Internacional do Trabalho, destinado 
ao combate ao trabalho infantil nas áreas rurais. Em 1997, foi aprovada a Lei nº 
9.533 (BRASIL, 1997), que autorizava o Poder Executivo a repassar recursos aos 
municípios que implantassem programas de renda mínima associados a ações 
socioeducativas. Em 1998, a legislação foi regulamentada, mas já em 2001 a 
Lei nº 10.219 (BRASIL, 2001) deu origem ao Programa de Garantia de Renda 
Mínima Associada à Educação – Bolsa Escola (FONSECA; MONTEIRO, 2010). 

A primeira experiência relativamente bem-sucedida de unificação de 
programas de transferência de renda no Brasil teve lugar na cidade de São 
Paulo e tratou de unificar os programas de Renda Mínima do município com 
os programas Renda Cidadã – Governo do Estado e Bolsa Escola – Governo 
Federal (FONSECA; MONTEIRO, 2010).

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O BPC foi instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado 
pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). O BPC veio a substituir a 
Renda Mensal Vitalícia, criada no âmbito da previdência social para atender 
os incapazes ao trabalho e inválidos com mais de 70 anos de idade, sendo 
extinta a partir de janeiro de 1996. 

A permanência desta ação orçamentária continua ocorrendo para que o 
pressuposto no art. 40, da Lei nº 8.742 – LOAS (BRASIL, 1993), se cumpra e não 
haja solução de continuidade no atendimento à população anteriormente 
contemplada com este benefício previdenciário.
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O BPC é um benefício da Política de Assistência Social, que integra a 
Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
e, para acessá-lo, não é necessário ter contribuído com a previdência social. 

É um benefício individual, não vitalício e intransferível, que assegura 
a transferência mensal de 1 salário mínimo ao idoso, com 65 anos ou mais, e 
à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo 
prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Em 
ambos os casos, devem comprovar não possuir meios de garantir o próprio 
sustento, nem tê-lo provido por sua família. A renda mensal familiar per capita 
deve ser inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente.

A gestão do BPC é realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome (MDS); sua operacionalização, pelo Instituto Nacional 
da Seguridade Social (INSS). Os recursos para o custeio do BPC provêm da 
Seguridade Social, sendo administrado pelo MDS e repassado ao INSS, por 
meio do Fundo Nacional de Assistência Social. 

Em 2007, a partir do Decreto nº 6.214 (BRASIL, 2007), foi criado o 
Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência 
na Escola das Pessoas com Deficiência – BPC Escola, que permite o acúmulo 
do benefício previdenciário com a bolsa aprendiz.

Outra inovação na aplicação do benefício foi o lançamento em 2012 do 
Programa de Promoção do Acesso das Pessoas com Deficiência Beneficiárias 
do BPC da Assistência Social à Qualificação Profissional e ao Mundo do 
Trabalho, conhecido como BPC Trabalho, voltado à inserção do beneficiário 
ao mercado de trabalho, sem que este perca a concessão do benefício por 
determinado período.

Em abril de 2013, observou-se o atendimento a 2.054.450 beneficiários 
do BPC com deficiência, no país, onde, na faixa etária priorizada pelo BPC 
Trabalho, ou seja, 16 a 45 anos estão 971.378 pessoas. Inserindo-se a faixa 
etária de 14-15 anos, à qual se permite a contratação como menor aprendiz, 
o total de público do programa sobe para cerca de 1 milhão de pessoas. 

Programa Fome Zero

O Fome Zero surgiu em 2003, sob a coordenação do Ministério 
Extraordinário de Segurança Alimentar; depois, sob a coordenação do 
MDS. Gomez (2010) expõe que o Programa Fome Zero foi estruturado 
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tematicamente em quatro grandes eixos, que articulam diferentes áreas de 
ação e intervenção, a saber:

a) eixo 1: acesso aos alimentos, concentrando, entre outros, o PBF, o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN);

b) eixo 2: fortalecimento da agricultura familiar, onde estão integrados 
o PRONAF e o PAA;

c) eixo 3: geração de renda, que se compõe de programas e/ou áreas de 
ação como o programa de Economia Solidária e Inclusão Produtiva, 
Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local, entre 
outros;

d) eixo 4: articulação, mobilização e controle social que reúne, entre 
outros, o programa Casa da Família – Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), mobilização e educação cidadã, controle 
social.

Para a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 
através do seu Escritório Regional para a América Latina e o Caribe 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA, 
2010), em documento apresentado na videoconferência Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Guatemala, Peru e Venezuela, realizado em 14 de agosto 
de 2006, o Fome Zero consiste em um conjunto de mais de 30 programas 
complementares direcionados a combater as causas imediatas e subjacentes 
da fome e da insegurança alimentar, implementados pelo ou com apoio do 
Governo Federal. Em resumo, estas ações estão dispostas no Quadro 1.

Programa Bolsa Família

Inserido na Estratégia Fome Zero, foi instituído em 2003 como iniciativa de 
garantia de renda para famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza.

As decisões relativas à ampliação das metas de atendimento do 
programa, bem como as ações de qualificação de seu cadastro de 
beneficiários, foram feitas pelo aperfeiçoamento deste cadastro por meio da 
atualização das informações referentes às famílias atendidas ou de auditorias 
periódicas, buscando aproximar cada vez mais o programa de seu público-
alvo. Estimava-se que, a partir de maio de 2009, quando a renda familiar per 
capita para acesso ao programa passasse de R$ 120,00 para R$ 137,00, mais 
de 1,3 milhão de famílias teria direito a receber o benefício do programa 
(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2009).
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Transferência de renda

– Bolsa Família

Programas de alimentação e nutrição

– Alimentação Escolar (PNAE)

– Alimentos a grupos populacionais específicos

– Cisternas

– Restaurantes Populares

– Bancos de Alimentos

– Agricultura urbana/Hortas comunitárias

– Sistemas de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN)

– Distribuição de Vitamina A (Vitamina A+)

– Distribuição de Ferro (Saúde de Ferro)

– Alimentação e nutrição de povos indígenas

– Educação alimentar, nutricional e para consumo

– Alimentação Saudável/Promoção de Hábitos Saudáveis

Incentivos fiscais

– Alimentação do Trabalhador 

Redução dos tributos

– Desoneração da cesta básica de alimentos

Fortalecimento da agricultura familiar

– Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)

– Garantia Safra

– Seguro da Agricultura Familiar

– Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA)

Geração de renda

– Qualificação social e profissional

– Economia solidária e inclusão produtiva

– Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local 

– Organização produtiva de comunidades (PRODUZIR)
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Quadro 1 – Programas do Fome Zero 
Fonte: Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (2010).

– Desenvolvimento de cooperativas de catadores

– Microcrédito produtivo orientado

Articulação, mobilização e controle social

– Casa das Famílias – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

– Mobilização social e educação cidadã

– Capacitação de agentes públicos e sociais

– Mutirões e doações

– Parcerias com empresas e entidades

– Controle social – conselhos da área social

Os valores dos benefícios variavam de R$ 20,00 a R$ 182,00, dependendo 
da composição e do perfil das famílias – em fevereiro de 2009 o valor médio 
era de R$ 84,88.

Outra importante mudança no PBF foi a inclusão de jovens com 16 e 
17 anos que, a partir de março de 2008, contaram com o chamado Benefício 
Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ), que possibilitava o pagamento às 
famílias de até dois benefícios de R$ 30,00 por adolescente nesta faixa etária. 
Estima-se que 1,93 milhão de adolescentes nesta faixa etária foram atendidos 
pelo programa (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2009).

O PBF teve pequeno impacto sobre a pobreza, medida como 
porcentagem de pessoas vivendo abaixo do valor de R$ 120,00, que 
configurava a linha de pobreza do próprio programa. Isso era de esperar, uma 
vez que os valores transferidos são substancialmente menores que a linha de 
R$ 120,00 per capita.

Há, no entanto, impacto maior sobre o hiato de pobreza e a severidade 
de pobreza, medidas que dão maior peso ao que ocorre na cauda inferior da 
distribuição (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2009).

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2009), 
o PBF reduziu a porcentagem de pessoas pobres em apenas 1,64 ponto 
percentual (p.p.), de 21,7% para 20% da população. É pouco – 1,64 p.p. 
equivale a 8% de 21,7%. No entanto, o hiato de pobreza reduziu-se em 18%, 
de 9,4% para 7,8%, e a severidade da pobreza cai em quase um quarto, de 
5,9% para 4,6%.
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A falta de impacto do PBF sobre a pobreza deveu-se, não à falta de 
focalização, e sim ao baixo valor dos benefícios.

MacMillan (2010) afirma que o PBF contribuiu significativamente para a 
constante melhoria na distribuição de renda desde 2003, e argumenta que 
vários números surgiram a partir de levantamentos e avaliações referentes a 
este período. Em conjunto, fornecem uma impressão convincente de que o 
Fome Zero, incluindo o PBF, custa muito pouco em relação ao PIB e às receitas 
fiscais, mas este tendo um impacto de longo alcance extremamente benéfico 
na sociedade e na economia do Brasil. 

Embora houvesse muita preocupação sobre a viabilidade financeira 
quando o Fome Zero foi lançado, o custo anual do PBF (números de 2006) 
foi de pouco mais de 1% das despesas totais do Governo Federal, ou cerca de 
0,4% do PIB. A transferência média por família em 2008 foi equivalente a US$ 
56,00/mês, ou cerca de US$ 12,00/mês por beneficiário individual. Estima-se 
que o PBF atendeu aproximadamente 11 milhões de famílias.

Programas de Geração de Renda

Visando fomentar a geração de oportunidades às famílias pobres, em 
2008 o Governo Federal criou no MDS a Secretaria de Articulação Institucional 
e Parcerias, com o objetivo principal de articular ações de promoção social.

Uma de suas frentes de atuação voltou-se para ações de inclusão 
produtiva, microcrédito e economia solidária, com foco preferencial nos 
beneficiários dos programas federais de transferência de renda, sobretudo 
a população jovem em situação de vulnerabilidade. 

Em outra linha, o ministério vem desenvolvendo a promoção da 
qualificação e da inserção profissional dos beneficiários do PBF (INSTITUTO 
DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2009).

Destaque-se, neste caso, o lançamento do Plano Setorial de Qualificação 
e Inserção Profissional (PLANSEQ)/PBF em parceira com Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) tendo as primeiras experiências no âmbito da construção 
civil – em articulação com obras do PAC e do Ministério do Turismo (INSTITUTO 
DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2009).

Outra ação importante neste quesito foi a elaboração do Índice de 
Desenvolvimento da Família, indicador sintético que possibilitará aos 
gestores locais identificar vulnerabilidades e potencialidades das famílias no 
município (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2009).
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Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Inserido na Estratégia Fome Zero, no eixo fortalecimento da agricultura 
familiar, o PAA tem seu foco voltado à inserção dos agricultores familiares, 
comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas às condições de mercado. 

O programa visa garantir uma renda mínima pela aquisição de parte 
de sua produção para doação às famílias em situação de vulnerabilidade 
social e nutricional, restaurantes populares que subsidiam a alimentação dos 
trabalhadores urbanos e para a formação de estoques reguladores do Governo. 

Em 2003-2010, foram investidos, com esse programa, mais de R$ 3,5 
bilhões e adquiridos em torno de 3,1 milhões de toneladas de alimentos 
(BRASIL, 2011a). 

A Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (2011) 
através do documento Plano nacional de segurança alimentar e nutricional: 
2012-2015 afirma que a agricultura familiar cumpre um papel decisivo na 
produção de alimentos para o mercado interno, com base em dados do 
Censo Agropecuário 2006. Domina a produção de mandioca (87%), feijão 
fradinho (83%), feijão preto (77%), leite de cabra (67%), suínos (59%), leite de 
vaca (58%), café conilon e robusta (55%), feijão de cor (54%) e aves (50%) e 
tem relevante participação na produção de milho (46%), café arábica e arroz 
(34%) e bovinos (30%). 

Os estabelecimentos da agricultura familiar correspondem a 84% do 
total de estabelecimentos agropecuários e ocupam 1/4 da área total. Também 
absorvem 75% da mão de obra ocupada na agropecuária. 

Para o ano de 2013, foram destinados, na previsão orçamentária do 
programa, R$ 118,4 milhões (BRASIL, 2011a).

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)

Lançado oficialmente em 1995, este programa passou a integrar a 
Estratégia Fome Zero, procurando atender às demandas dos movimentos 
sociais, sindicatos rurais e demais organizações ligadas ao segmento da 
agricultura familiar.

Dados estatísticos apontam para uma política agrícola voltada para a 
agricultura patronal, em detrimento de 4,4 milhões de estabelecimentos 
rurais familiares, dos quais 2,2 milhões de famílias pobres (CÂMARA 
INTERIMINISTRAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 2011).

Essa afirmação também é sustentada por Feijó (2013), ao observar que os 
movimentos sociais organizados da agricultura familiar reivindicam ao poder 
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estatal maior inserção na política de crédito rural, infraestrutura e assistência 
técnica. O Governo Federal, por sua vez, assinala que, nos últimos quinze 
anos, o crédito rural do PRONAF passou por uma significativa expansão. 
Saltou de 184 mil contratos na safra 1995/96 para 1,4 milhão de contratos na 
safra 2008/09. Na safra 2008/09, foram financiados R$ 10,8 bilhões e, na de 
2010/11, foram financiados 14,3 bilhões dos 16 bilhões previstos. Feijó (2013) 
acentua que, de 1995 a 2012, o volume de recursos desembolsados pela rede 
PRONAF cresceu 269%, mas, em relação ao volume de crédito disponibilizado 
ao segmento agrícola em geral (agronegócio), sofreu um aumento de apenas 
12%, estando portando estagnado.

PROGRAMAS DE COMBATE À POBREZA E À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

À execução orçamentária dos programas no PPA 2004-2007 em termos 
de valores da LOA mais créditos, somou-se o montante de R$ 9.207.844.141,00.

Na execução orçamentária dos programas sob responsabilidade do 
MDS, no período do PPA 2004-2007, verificou-se a seguinte distribuição dos 
percentuais na participação dos valores realizados anualmente (BRASIL, 2011):

a) acesso à alimentação: 1,96%; 
b) erradicação do trabalho infantil: 1,61%;
c) proteção social à criança, ao adolescente e à juventude: 0,90%; 
d) proteção social à pessoa com deficiência: 12,94%; 
e) proteção social ao idoso: 9,30%; 
f ) restaurantes populares: 0,07%; 
g) SUAS: 0,27%;
h) bolsa família: 38,36%.

O PPA 2008-2011 foi apresentado pelo Executivo Federal como plano 
que responde ao desafio de acelerar o crescimento econômico, promover 
a inclusão social e reduzir as desigualdades regionais. Para consubstanciar 
tal estratégia de desenvolvimento, foi destacada a organização de algumas 
ações em três grandes eixos: PAC, Agenda Social e Plano de Desenvolvimento 
da Educação. Em grande medida, aos três eixos estão atribuídas as prioridades 
políticas da atual gestão na elaboração e na execução do PPA, caracterizando 
a seletividade que se espera de uma peça de planejamento.

As metas para área social foram definidas para 2011 como sendo: 

a) construir 4.442 CRAS; 
b) estender os benefícios aos adolescentes de 16 a 17 anos participantes 

do PBF em R$1,75 milhão; 
c) atender a 11,1 milhões de famílias no PBF. 
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No relatório e parecer prévio sobre as contas do Governo da República, 
exercício de 2010, o Tribunal de Contas da União (TCU) aponta que o MDS 
relaciona dois principais objetivos que estariam sendo atendidos com as 
políticas de assistência social: a redução da desigualdade econômica, 
mensurada pelo índice de Gini, e a redução da proporção de pobres na 
população brasileira. Ambos os cálculos são elaborados com base na PNAD, 
realizada periodicamente pelo IBGE. 

Segundo o órgão de controle de contas (BRASIL, 2010), o índice de Gini vem 
apresentando trajetória decrescente ao longo dos últimos anos, alcançando 
em 2009 o valor de 0,538, menor estatística em mais de três décadas. 

Quanto à pobreza, teriam sido retirados cerca de 27,9 milhões de 
brasileiros dessa condição no período de 2003 a 2009.

O relatório do Tribunal de Contas da União, para o período de 2009, 
ressalta que, na função Assistência Social, há um programa finalístico que 
não é executado dentro das subfunções típicas; e o programa Acesso 
à Alimentação1, cuja execução se distribui por quatro subfunções que 
compõem o orçamento anual. 

Esse programa apresentou uma execução orçamentária no valor de 
R$ 989,7 milhões em 2010, beneficiando cerca de 125.000 agricultores 
familiares, com a aquisição de 276.192 toneladas de alimentos e atendimento 
a 30.000 entidades assistenciais (BRASIL, 2011b). 

Já os convênios firmados com os estados, em 2008 e 2009, renovados 
em 2010, por meio de Edital de Justificativa, atenderam a aproximadamente 
19 mil agricultores familiares, com a aquisição ao redor de 24,5 mil toneladas 
de alimentos, doados a 1,3 milhão de pessoas (BRASIL, 2011b).

Conforme explicitado no relatório prévio de contas do TCU, em análise 
ao exercício de 2009, a subfunção Abastecimento aparece somente em 
2008 e 2009.

Sua execução está inserida no PAA, criado no PPA 2008-2011 e 
recepcionado pela ação orçamentária 2B81 do programa 0351 – Agricultura 
Familiar – PRONAF, visando fundamentalmente a gerar mercado para 
os produtos agrícolas da agricultura familiar por meio de aquisições 
operacionalizadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).

1 Este programa consiste em um conjunto de 12 ações orçamentárias e apresenta o objetivo estratégico 
de garantir o direito a uma alimentação adequada, em especial das famílias em situação de insegurança 
alimentar instaladas nos territórios mais pobres. A ação prioritária do programa, uma parceria 
entre órgãos federais, estaduais e municipais, é a Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, 
consubstanciada na compra de alimentos provenientes da agricultura familiar para doação a entidades 
socioassistenciais, para abastecimento da rede de equipamentos públicos de Segurança Alimentar e 
Nutricional, para recomposição dos estoques públicos e para comercialização (BRASIL, 2010).
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O PPA 2012-2015 reservou o montante de R$ 2,58 trilhões para ações em 
programas temáticos na área social, entre os quais o PBF, com cerca de R$ 84 
bilhões, com vistas ao enfrentamento à miséria e pobreza absoluta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reconhecer que a desigualdade de renda é uma das principais mazelas 
que assolam a nação brasileira, foi um passo importante na direção de 
uma sociedade mais justa, mais humana e mais desenvolvida. Onde o 
desenvolvimento que se busca é o desenvolvimento com inclusão social, 
não apenas o crescimento econômico a partir de índices elevados de renda, 
mas de distribuição de parte desta renda entre os cidadãos em situação de 
vulnerabilidade e insegurança social.

As iniciativas de mitigação à situação de miséria e extrema pobreza 
deflagradas a partir da década de 1990, inauguraram um período de discussão 
e enfrentamento da difícil missão de combater este flagelo que persegue a 
humanidade há milênios.

Programas como o Benefício de Prestação Continuada, Bolsa Escola, Vale 
Gás, Alimentação, Fome Zero e PBF, podem parecer, à primeira vista, ações 
paliativas e simplesmente eleitoreiras do grupo no poder e do governante 
de plantão. Mas, quando se investe por mais de uma década, priorizando 
recursos orçamentários nos Planos Plurianuais, nas Leis Orçamentárias 
Anuais, na reorganização e no realinhamento destas políticas públicas, os 
resultados tendem a aparecer. 

Mais do que meras cifras estatísticas, transformam-se em práticas de 
sucesso, em maior poder de consumo, de inserção no mercado de trabalho e 
de efetiva participação na vida em sociedade. 

Os números apontados neste capítulo demonstram a preocupação 
dos governantes em mitigar a miséria e a pobreza absoluta no Brasil, fato 
que repercutiu nesta década na inserção de mais pessoas na classe média, 
conforme dados estatísticos do último censo demográfico do IBGE.

A continuação e o fortalecimento dos programas de transferência de 
renda, por mínima que seja, bem como a criação de mercados institucionais, 
como as aquisições de produtos da agricultura familiar e os restaurantes 
populares, deixam de ser somente iniciativas e passam a figurar como 
políticas públicas efetivas de uma nação que deseja crescer e ser reconhecida 
como desenvolvida. 

Corroboramos os autores que se expõem ao dizer que o Brasil fez a 
escolha certa no combate à miséria e pobreza absoluta e acreditam no êxito 
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destas políticas de inclusão social e recuperação da dignidade humana, pois 
a fome corrói a cidadania ao alijar milhões de cidadãos de um possível futuro 
em uma nação. 
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INTRODUÇÃO

A proteção constitucional, no que tange à assistência social está 
prevista no art. 194 da Carta Magna, quando trata da seguridade social 
enquanto conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 
da sociedade, visando assegurar direitos relativos à saúde, previdência social 
e assistência social. Nesse prisma, a seguridade social possui dimensões para 
a proteção e garantias sociais dos cidadãos.

No que concerne ao presente estudo sobre a Assistência Social no 
Brasil, verifica-se a preocupação por políticas sociais para proteger e garantir 
ações voltadas a segmentos vulneráveis, marginalizados ou excluídos da 
sociedade. Por isso, o presente capítulo visa demonstrar a legislação, as 
políticas e os sistemas da assistência social no Brasil para, ao final, apresentar 
dados dos ambientes de proteção e garantias sociais do Centro de Referência 
da Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS).

Para melhor compreensão da proposta da assistência social para o atual 
enfrentamento da pobreza no Brasil, Costa (2003, p. 203) esclarece:

Parte-se do conceito de que a exclusão não é apenas econômica, 
também produz outras consequências na vida das pessoas. 
Caracteriza-se pela falta de pertencimento social e institucional, 
falta de informação e acesso às políticas públicas, perda do status 
e das referências do mundo do trabalho, determinando a baixa 
autoestima dos sujeitos. A trajetória de exclusão da sociedade 
formalmente constituída é um processo de perda de vínculos 
familiares e comunitários, além da ausência de projeto de vida 
e de perspectiva.

Nesse prisma, a Constituição Federal, em seu art. 203, enumera os 
objetivos da assistência social, quais sejam: a proteção à família, à maternidade, 
à infância, à adolescência e à velhice; o amparo às crianças e adolescentes 
carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação 
e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração 
à vida comunitária; e a garantia de um salário mínimo de benefício mensal 
à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei.
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Para o entendimento e embasamento jurídico da assistência social no 
Brasil, fazem-se imprescindíveis a demonstração e estudo da Constituição 
Federal (BRASIL, 1988); a Lei nº 8.742 (BRASIL, 1993), intitulada Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS); a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 
(BRASIL, 2005); o Sistema Único de Assistência Social (SUAS); a Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais conforme a Resolução do Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 109 (BRASIL, 2009a); a Lei nº 12.101 
(BRASIL, 2009b), regulamentada pelo Decreto nº 7.237 (BRASIL, 2010a), 
que versam sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência 
social; e demais normas, orientações e instrumentos do Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Essas demonstrações, 
ademais, devem ser confrontadas ao estudo bibliográfico pertinente para 
reflexão acerca da atuação e funcionamento dos serviços sociais no país.

Nesse sentido, reconhecem-se as problemáticas e desafios na 
implementação do SUAS, especialmente pelo despreparo do profissional, pela 
realidade dos municípios brasileiros (em especial os de pequeno porte), pelas 
estruturas institucionais de gestão, rotinas técnicas e administrativas, bem como 
pelos recursos humanos reduzidos e pouco qualificados (RAICHELIS, 2010).

Outrossim, a proteção e o desenvolvimento social influenciam direta ou 
indiretamente nas esferas políticas, econômicas e culturais da sociedade, eis que 
há interferência na realidade social. Portanto, o desenvolvimento de políticas 
sociais é imprescindível para a proteção da população vulnerável e marginalizada, 
para o fim de inseri-los na sociedade enquanto sujeitos de direitos.

CONCEITOS E REFLEXÕES ACERCA DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL NO BRASIL

Foi a partir da Constituição de 1988 que a Assistência Social no Brasil 
passou a ser um direito do cidadão, independentemente de qualquer 
contrapartida ou contribuição, consolidando-se como dever do Estado. 
Antes dessa data, a questão da pobreza e da assistência social era tratada 
timidamente e com viés contributivo ou filantrópico (BRASIL, 2013a; EPIFÂNIO, 
2016).

Na era Vargas, a questão social começou a ser considerada pelo Poder 
Público. Foram criados a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC) e os Institutos de Aposentadorias 
e Pensões (IAPs), porém o acesso da população aos benefícios estava 
condicionado a pagamento de contribuição, de modo que os trabalhadores 
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formais eram beneficiados, mas ficavam excluídos os trabalhadores informais 
e as pessoas sem condições de trabalho (BRASIL, 2006; SOUZA, 2005).

A Constituição também estabeleceu uniformidade de tratamento 
em relação à população urbana e rural, a seletividade e distributividade 
na prestação dos benefícios e serviços, a irredutibilidade dos valores dos 
benefícios concedidos, a equidade na forma de participação no custeio; a 
diversidade da base de financiamento (BRASIL, 1988).

Um importante aspecto da carta magna brasileira foi atribuído 
à administração da seguridade, mediante gestão quadripartite, com 
envolvimento dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados 
e do Governo em órgãos colegiados, conforme estabeleceu a Emenda 
Constitucional 20, de 1988. Dessa forma, a gestão da Assistência Social 
passou a ter um caráter democrático e descentralizado (BRASIL, 1988, 2006).

Nesse cenário, os artigos 203 e 204 da Constituição significaram 
um grande avanço na área social, e sua efetivação, que dependia de 
regulamentação, foi estabelecida cinco anos depois, por meio da LOAS, 
que definiu os objetivos, princípios e diretrizes das ações da Assistência 
Social e determinou a organização de um sistema participativo por meio 
do CNAS, órgão superior de deliberação colegiada no qual estão presentes 
representantes das três esferas de Governo e da sociedade civil. A LOAS 
também estabeleceu a descentralização da gestão das ações propostas, 
por meio do SUAS, que organizaria a prestação da assistência social no país, 
com atenção para famílias, crianças, adolescentes e jovens, pessoas com 
deficiência e idosos (BRASIL, 2013a; EPIFÂNIO, 2016).

Nos anos de 1997 e 98 foram editadas as primeiras Normas Operacionais 
Básicas (NOB/SUAS), conceituando o sistema descentralizado e participativo 
e ampliando as competências dos órgãos federados, diferenciando serviços, 
programas e projetos, ampliando as atribuições dos conselhos e criando as 
comissões de negociação e pactuação (BRASIL, 2005).

Silveira (2007, p. 62) entende que, com as NOB/SUAS “aprofunda-se o 
sentido das instâncias do sistema e inova-se na adoção de procedimentos 
técnicos e tecnológicos, além dos novos mecanismos de gestão financeira 
que concretizam o sentido do controle social dos fundos públicos”.

Em 2005 foi editada uma nova NOB/SUAS, e em 2006 uma NOB de 
Recursos Humanos do SUAS. No ano de 2009 surge o documento para 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, organizando-os 
conforme os dois níveis de complexidade estabelecidos pelo SUAS: Proteção 
Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 
(BRASIL, 2012, 2013b).
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A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações 
de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, 
aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. Destina-se à população que vive em situação 
de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação 
(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços 
públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos 
– relacionais e de pertencimento social. 

A proteção social especial tem por objetivos prover atenções 
socioassistenciais a famílias e indivíduos que se encontram 
em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de 
abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, 
uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas 
socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, 
entre outras (BRASIL, 2005, p. 92).

Após reflexão de algumas questões acerca da assistência social no Brasil, 
a próxima seção discute a Política Nacional de Assistência Social (PNAS).

POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS)

As diretrizes e princípios democráticos apontados pela PNAS visam 
transformar em ações efetivas o que determina a Constituição Federal 
de 1988 e a LOAS. Sua realização se dá de forma integrada às políticas 
setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, visando ao seu 
enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições 
para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais 
(BRASIL, 2005).

A PNAS determina o atendimento das necessidades sociais com 
supremacia à questão de rentabilidade econômica, bem como estabelece 
“Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a 
benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e 
comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade” 
(BRASIL, 2005, p. 32).

Nesse sentido, percebe-se um avanço na concepção do que é assistência, 
deixando-se em segundo plano as questões que envolvem comprovação de 
baixa renda ou situação de pobreza como condição primeira para acesso aos 
serviços sociais.

A PNAS também tem por princípio a universalização dos direitos sociais, 
que compreende o acesso do destinatário de uma ação assistencial às demais 
políticas públicas, assim como o acesso indiscriminado ao atendimento, com 
proporcionalidade em relação às populações urbanas e rurais. 
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Também é princípio desta política a ampla divulgação para a população 
sobre os benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais oferecidos, 
bem como dos recursos e critérios utilizados para sua concessão (BRASIL, 2005). 

Como uma de suas diretrizes, a PNAS aponta a descentralização 
político-administrativa, na qual a coordenação e as normas gerais cabem à 
esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas são 
incumbência das esferas estadual e municipal, bem como das entidades 
beneficentes e de assistência social, garantindo o comando único das ações 
em cada esfera de Governo, respeitando-se as diferenças e características 
socioterritoriais de cada local (BRASIL, 2005).

Dentro dos princípios democráticos definidos pela Constituição Federal 
e pela LOAS, a PNAS determina a participação da população na formulação 
das políticas e no controle das ações, por meio de entidades representativas 
e entendendo a responsabilidade do poder público na questão da garantia 
de direitos, determina a primazia do Estado na condução desta política. 
Outro importante direcionamento dado pela PNAS se refere à centralidade 
na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, 
programas e projetos.

A PNAS tem os seguintes objetivos (BRASIL, 2005):
a) prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social 

básica e/ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles 
necessitarem;

b) contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos 
específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais 
básicos e especiais, em área urbana ou rural;

c) assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 
centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e 
comunitária.

Os usuários da Política de Assistência Social são os cidadãos e grupos 
que se encontram em situações de vulnerabilidade e risco social, definidos 
no próprio texto como (BRASIL, 2005, p. 33): 

[...] famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos 
de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; 
identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; 
desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela 
pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de 
substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda 
do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária 
ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; 
estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que 
podem representar risco pessoal e social.
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A PNAS (BRASIL, 2005) estabelece como funções da Assistência Social 
a proteção social básica e a proteção especial; a vigilância social; e a defesa 
dos direitos socioassistenciais. Padroniza os serviços das proteções básica e 
especial, articula as políticas sociais e econômicas; referencia o território para 
a organização dos serviços; estrutura os serviços por níveis de complexidade 
em resposta às necessidades sociais; universaliza a proteção socioassistencial 
e assegura especificidade para a política de assistência social. 

O seu conteúdo estabelece o caráter do sistema único, as funções da 
política pública de Assistência Social para extensão da proteção social, seus 
níveis de gestão, as instâncias de articulação, pactuação e deliberação que 
compõem o seu processo democrático de gestão; seu financiamento e as 
regras de transição (BRASIL, 2005). 

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 

Para o SUAS, a família é a matriz social que promove “[...] acolhida, 
convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social [...] ”, superando 
o conceito de unidade econômica e entendendo-a “[...] como núcleo 
afetivo, vinculado por laços consangüíneos, de aliança ou afinidade, que 
circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno de 
relações de geração e de gênero” (BRASIL, 2005, p. 90). 

Nesse sentido, a Assistência Social ampara a família para que possa 
desempenhar seu papel de convívio, educação e proteção social, porém 
este fortalecimento não restringe as responsabilidades públicas de proteção 
social para com os indivíduos e a sociedade (BRASIL, 2005, 2015a).

A questão da territorialização trata do reconhecimento de diferentes 
fatores que geram situações de vulnerabilidade social e orienta a proteção 
social para a universalidade de cobertura em situações semelhantes, para 
prevenção e proteção proativa, entendida como um conjunto de ações 
capazes de reduzir a ocorrência de riscos e a ocorrência de danos sociais e 
para um planejamento direcionado, considerando os territórios com maior 
incidência de vulnerabilidades (BRASIL, 2005).

Os serviços, programas, projetos e benefícios ofertados são definidos 
pelas funções que desempenham, pelo número de pessoas que deles 
necessitam e pelo seu nível de complexidade, sendo definidos como de 
proteção social básica ou proteção social especial. 

Conforme analisa Silveira (2007, p. 67), esta classificação e hierarquização 
considera a interface e articulação com outras políticas de “enfrentamento 
das desigualdades estruturais e sua expressão na falta de acesso à saúde, 
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educação, renda, habitação, entre outras”. Esta hierarquização, portanto, não 
deve expressar “uma cisão programática ou um mero rearranjo organizativo. 
Ao contrário, poderá ser convertida em estratégia fundamental na articulação 
com as medidas de proteção localizadas em outras políticas sociais” (SILVEIRA, 
2007, p. 67).

A NOB/SUAS normatiza as obrigações e divide as responsabilidades 
das três esferas do poder público, na operação da proteção social por meio 
de ações de Assistência Social entendidas como dever de Estado e direito 
do cidadão, em forma de gestão compartilhada, cooperação técnica e 
cofinanciamento, de modo articulado e complementar e sua dinâmica se 
articula com as instituições de Assistência Social reconhecidas pelo sistema 
(BRASIL, 2005). 

Dessa forma, o SUAS se estabelece sobre eixos estruturantes (BRASIL, 
2005, p. 86-87):

a) precedência da gestão pública da política;
b) alcance de direitos socioassistenciais pelos usuários;
c) matricialidade sociofamiliar;
d) territorialização;
e) descentralização político-administrativa;
f ) financiamento partilhado entre os entes federados;
g) fortalecimento da relação democrática entre estado e sociedade civil;
h) valorização da presença do controle social;
i) participação popular/cidadão usuário;
j) qualificação de recursos humanos;
k) informação, monitoramento, avaliação e sistematização de resultados.

O SUAS se organiza na direção de sua universalidade, com níveis 
básicos de atendimento socioeconômico. Possui descentralização político-
administrativa e integração em rede hierarquizada e territorializada, em 
parceria com organizações e entidades de Assistência Social com comando 
único por esfera da gestão, cujos padrões de desempenho, padrões 
de qualidade e referencial técnico-operativo possuem normatização 
própria. Seu sistema de planejamento e de gestão compartilhada ascende 
hierarquicamente através de planos municipais, estaduais e federal de 
Assistência Social, devidamente aprovados pelos respectivos Conselhos de 
Assistência Social (BRASIL, 2005).

A existência de espaços institucionais é estabelecida pelo SUAS 
para acolhida dos seus usuários, preservação de seus direitos e adoção 
de medidas nos casos de violação destes, pela rede de atendimento, 
mantendo-se a fiscalização e controle da adequação e qualidade das 
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ações e das autorizações de funcionamento de organizações e de serviços 
socioassistenciais (BRASIL, 2005).

A gestão orçamentária participativa possui metodologia padronizada em 
qualidade e quantidade; “[...] transparência de prestação de contas; mecanismos 
de transferência direta do fundo; princípio de relação entre entes federativos e 
clara definição de fontes de financiamento” (BRASIL, 2005, p. 88).

O SUAS integra um sistema de gestão de relações interinstitucionais, 
intersecretariais, intermunicipais, metropolitanas e de gestão e de controle 
social através dos Conselhos e das Conferências de Assistência Social, da 
publicização de dados e informações, de canais de informação e de decisão, 
de mecanismos de audiência e conselhos paritários de monitoramento de 
direitos e de gestão. Seu sistema de gestão de pessoas prevê a contínua 
capacitação de seus recursos humanos (BRASIL, 2005).

Sua articulação abrange os demais sistemas de direitos sociais, o Sistema 
Único de Saúde, o Sistema Nacional de Previdência Social, o Sistema Nacional 
e Estadual de Justiça e o Sistema Educacional. 

A proteção social da Assistência Social para os indivíduos e grupos 
implica a garantia de acolhida, que trata das condições apropriadas dos 
espaços físicos e serviços de atendimento, bem como da adequação da sua 
localização e da possibilidade de permanência de pessoas; de segurança de 
renda, que trata dos mecanismos de ajuda financeira mediante determinadas 
condicionalidades; de convívio, que aborda o resgate ou a criação de vínculos 
de pertencimento social; de desenvolvimento de autonomia, prevendo 
ações sociais voltadas para o protagonismo, de liberdade e independência 
dos cidadãos e de sobrevivência a riscos circunstanciais (BRASIL, 2005).

O SUAS indica, como função da Assistência Social, o reconhecimento, 
pelos órgãos gestores, de formas de vulnerabilidade social da população e 
do território sob sua responsabilidade. A proteção social é viabilizada por 
meio da oferta e operação de serviços continuados dirigidos às necessidades 
básicas da população, visando à melhoria das suas condições de vida, de 
programas compostos por ações temporárias, integradas e complementares, 
de projetos que envolvem subsídios técnicos e financeiros e de benefícios, 
que podem ser de prestação continuada, eventuais ou de transferência de 
renda (BRASIL, 2005).  

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) consiste no repasse de 
um salário mínimo mensal ao idoso (com 65 anos ou mais) e à pessoa com 
deficiência que comprovem não ter meios para suprir sua subsistência ou de 
tê-la suprida por sua família. Os Benefícios Eventuais atendem necessidades 
advindas de situações de vulnerabilidade temporária, priorizando a criança, a 
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família, o idoso e a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos de 
calamidade pública, em especial para o pagamento de auxílio natalidade ou 
morte, e de outros instituídos nos municípios. Os programas de transferência 
de renda:

[...] visam o repasse direto de recursos dos fundos de Assistência 
Social aos beneficiários, como forma de acesso à renda, visando 
o combate à fome, à pobreza e outras formas de privação de 
direitos, que levem à situação de vulnerabilidade social, criando 
possibilidades para a emancipação, o exercício da autonomia 
das famílias e indivíduos atendidos e o desenvolvimento local 
(BRASIL, 2005, p. 94).

A proteção social básica é operacionalizada por meio dos CRAS, 
territorializados de acordo com o porte do município e a proteção social 
especial pelos CREAS, que serão apresentados na próxima seção deste 
capítulo.

ASSISTÊNCIA SOCIAL E REDUÇÃO DA POBREZA

Após realização de um panorama acerca de conceitos e reflexões 
sobre a assistência social no Brasil; a PNAS, bem como o SUAS, adentra-se 
especificidades da assistência social e da redução da pobreza.

TIPIFICAÇÃO NACIONAL E CONTROLE SOCIAL DOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS 

Aprovada pela Resolução no 109 (BRASIL, 2009a), a Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais estabelece as bases de consolidação e 
classificação nacional dos serviços e equipamentos físicos do SUAS, 
organizando os Serviços Socioassistenciais de acordo com os níveis de 
complexidade propostos pelo SUAS: Proteção Social Básica e Proteção Social 
Especial de Média e Alta Complexidade. Os serviços compreendidos nessas 
duas categorias estão apresentados no Quadro 1.

Esta tipificação apresenta uma matriz básica que padroniza as Fichas de 
Serviços Socioassistenciais em todo o país por meio da descrição dos seguintes 
elementos: denominação do serviço, de modo a evidenciar sua principal 
função e os seus usuários; descrição do conteúdo da oferta substantiva do 
serviço; relação e detalhamento dos destinatários a quem se destinam as 
atenções; os propósitos do serviço e os resultados esperados; as ofertas do 
trabalho institucional, organizadas em quatro dimensões: ambiente físico, 
recursos materiais, recursos humanos e trabalho social essencial ao serviço 
(BRASIL, 2009a).
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Proteção social básica

1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)

2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

3. Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas 
com Deficiência e Idosos

Proteção social 
especial de média 

complexidade

1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 
e Indivíduos (PAEFI)

2. Serviço Especializado em Abordagem Social

3. Serviço de proteção social a adolescentes em Cumprimento 
de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de 
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)

4. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 
Deficiência, Idosas e suas Famílias

5. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua

Proteção social 
especial de alta 
complexidade

1. Serviço de Acolhimento Institucional

2. Serviço de Acolhimento em República

3. Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

4. Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e 
de emergências

Quadro 1 – Proteção social básica e proteção social especial de média e alta complexidade 
Fonte: Brasil (2009a).

O item aquisições dos usuários trata dos compromissos a serem 
cumpridos pelos gestores podendo resultar em medidas de resolutividade 
e efetividade dos serviços enquanto o item condições e formas de acesso 
informa a procedência dos usuários e formas de encaminhamento (BRASIL, 
2009a).

A matriz descreve ainda o equipamento recomendado para a realização 
do serviço socioassistencial, seu período de funcionamento, bem como 
área de abrangência que trata da procedência dos usuários e do alcance do 
serviço prestado.

A matriz também busca a indicação de conexões de cada serviço com 
outros serviços, programas, projetos e organizações dos Poderes Executivo e 
Judiciário e organizações não governamentais, na forma de redes articuladas. 
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Além disso, busca descrever os resultados e os impactos sociais esperados 
de cada serviço e do conjunto dos serviços conectados em segmentos 
específicos que demandam a proteção social de assistência social, rede 
socioassistencial e, finalmente, a matriz estabelece as referências legal e 
normativa que regulam os benefícios e serviços socioassistenciais e atenções 
a segmentos específicos que demandam a proteção social de assistência 
social (BRASIL, 2009a).

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

Após a explanação acerca dos programas de assistência social a partir 
de políticas públicas para o combate à pobreza, desigualdade e proteção a 
segmentos marginalizados e vulneráveis, faz-se mister adentrar aos locais 
de proteção para o exercício da assistência social: o CRAS, enquanto local de 
proteção social básica, e o CREAS, local de proteção social especial de média 
complexidade.

O CRAS, sendo a principal porta de entrada do SUAS pela sua abrangência 
territorial, é uma unidade pública estatal descentralizada da PNAS (BRASIL, 
2015b). Tais políticas sociais descentralizadas possuem desafios para o sucesso 
pelos Governos locais, já que estão associadas de forma direta à decisão 
pelo estabelecimento de regras operacionais que efetivamente incentivem 
a adesão ao nível de Governo ao qual se dirigem, havendo necessidade de 
complexo gerenciamento de custos para que evite a disputa nos cofres locais 
por demais áreas de possível aplicação (ARRETCHE, 1999).

O CRAS, ainda, é responsável pela organização e oferta de serviços 
da Proteção Social Básica no que concerne à vulnerabilidade e risco social. 
Ademais, além de prestar serviços e ações de proteção básica, o CRAS 
também tem a incumbência de gestão territorial da assistência social 
básica, organizando e articulando as unidades relacionadas, bem como o 
gerenciamento de processos nele envolvidos. 

Dentre os diversos serviços prestados, o principal ofertado pelo CRAS 
é o PAIF, sendo de execução exclusiva e obrigatória (BRASIL, 2013a). Nesse 
sentido, o CRAS diferencia-se de outras unidades de assistência social em 
razão das duas funções exclusivas e obrigatórias: a gestão territorial da 
rede socioassistencial de proteção básica e a oferta do PAIF, sendo que este 
visa fortalecer vínculos familiares e comunitários, assim como promover a 
prevenção de situações de risco social (BRASIL, 2011c).

Para entender, o Serviço de Proteção Social Básica apresenta três 
principais eixos de atuação: PAIF (sendo este necessária e obrigatoriamente 
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ofertado pelos CRAS); os Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, que são quatro, organizados por faixa etária (crianças, adolescentes, 
jovens e idosos), e o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para 
Pessoas com Deficiência e Idosas. Para o oferecimento de outros serviços 
no CRAS, é preciso não haver modificação da essência desse espaço, nem 
prejuízo ao PAIF, bem como haver acompanhamento do Conselho Municipal 
de Assistência Social (BRASIL, 2013a). Igualmente, faz-se necessário o 
entendimento de territorialização das políticas sociais, a qual se refere 
(BRASIL, 2009c, p. 13):

[...] à centralidade do território como fator determinante para a 
compreensão das situações de vulnerabilidade e risco sociais, 
bem como para seu enfrentamento. A adoção da perspectiva 
da territorialização se materializa a partir da descentralização da 
política de assistência social e consequente oferta dos serviços 
socioassistenciais em locais próximos aos seus usuários. 
Isso aumenta sua eficácia e efetividade, criando condições 
favoráveis à ação de prevenção ou enfrentamento das situações 
de vulnerabilidade e risco social, bem como de identificação e 
estímulo das potencialidades presentes no território.

Assim, o CRAS é um instrumento público, cujo objetivo é ofertar serviços 
que articulem com várias ações de assistência social e de prevenção a situações 
de vulnerabilidade e de risco social, estando distribuídos em mais de cinco 
mil Centros, em mais de quatro mil municípios. As instalações dos CRAS são 
definidas de acordo com a concentração de vulnerabilidade e risco social, 
conforme orientações da NOB/SUAS. Ademais, a vulnerabilidade social é um 
conceito multidimensional, abarcando também a pobreza (BRASIL, 2011c).

No âmbito dos serviços assistenciais, há o conceito de referência e 
contrarreferência do CRAS (BRASIL, 2013a). O primeiro significa a mobilidade 
de um nível de menor complexidade para um maior, encaminhando-se o caso 
a outros serviços especializados ou políticas setoriais. Já o contrarreferência é 
o inverso, ou seja, quando se migra do caso de maior complexidade para o de 
menor, como é realizado, por exemplo, os serviços do CREAS, ou outro serviço 
setorial, para o CRAS. Existe, então, o conceito de família referenciada, isto é, 
aquela que vive em território vulnerável, sendo elegível para o atendimento 
pelo CRAS (BRASIL, 2013a).

De acordo com o NOB/SUAS (BRASIL, 2012), a capacidade de atendimento 
do CRAS deve ser proporcional à população do município, ensejando que 
metrópoles e municípios populosos devem estruturar vários CRAS em seu 
território, enquanto municípios menores devem possuir um único CRAS. 
Quanto aos profissionais lotados nos CRAS, a NOB-RH/SUAS determinou a 
quantidade e qualificação mínimas da equipe de trabalho de acordo com 
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o porte do município, sendo que cada CRAS deve avaliar a necessidade de 
mais ou menos profissionais visando à qualidade na prestação dos serviços 
(BRASIL, 2011b). Nesse sentido, a quantificação de CRAS de acordo com o 
porte municipal, bem como a respeito da equipe de trabalho são descritos 
pelo MDS, conforme informações a seguir:

No concernente à capacidade de atendimento dos CRAS, 
a NOB-SUAS preconiza que deva ser proporcional ao porte 
populacional dos municípios. Os territórios do CRAS podem ter 
até 2.500 famílias referenciadas para municípios de pequeno 
porte I (até 20.000 habitantes), 3.500 famílias para localidades 
de pequeno porte II (até 50.000 habitantes) e 5.000 famílias 
para municípios de médio (acima de 50.000 habitantes até 
100.000 habitantes) ou grande porte (entre 100.000 e 900.000 
habitantes), além das metrópoles (acima de 900.000 habitantes). 

[...] 

Municípios de pequeno porte I - mínimo de dois técnicos 
de nível superior, sendo um deles com formação na área de 
assistência social e outro preferencialmente psicólogo; dois 
técnicos de nível médio.

Municípios de pequeno porte II - ao menos três técnicos 
de nível superior, sendo dois assistentes sociais e outro 
preferencialmente psicólogo; três técnicos de nível médio.

Municípios de médio porte ou superior - minimamente quatro 
técnicos de nível superior, sendo dois assistentes sociais, um 
psicólogo e um profissional do SUAS; além de quatro técnicos de 
nível médio (BRASIL, 2011c, p. 28).

A capacidade de atendimento é melhor ilustrada na Tabela 1.

Tabela 1 – Capacidade de atendimento do CRAS

Porte do 
município

Número de 
habitantes

Número 
mínimo de 

CRAS

Famílias 
referenciadas

Capacidade de 
atendimento 

anual

Pequeno porte I Até 20 mil 
habitantes 1 CRAS 2.500 500 famílias

Pequeno porte II De 20 a 50 mil 
habitantes 1 CRAS 3.500 750 famílias

Médio porte De 50 a 100 mil 
habitantes 2 CRAS 5.000 1.000 famílias

Grande porte De 100 a 900 
mil habitantes 4 CRAS 5.000 1.000 famílias

Metrópole Mais de 900 mil 
habitantes 8 CRAS 5.000 1.000 famílias

Fonte: Brasil (2013a).
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Portanto, os serviços socioassistenciais prestados nas unidades dos 
CRAS são atividades que visam à melhoria da qualidade de vida da população, 
focando-se no atendimento de necessidades básicas, conforme preleciona 
a LOAS. Ademais, o horário de atendimento dos CRAS é de no mínimo 40 
horas semanais, 5 dias na semana e 8 horas diárias, sendo flexível a jornada 
de trabalho, por eventuais serviços em horário noturno ou finais de semana 
(BRASIL, 2013a). 

Em que pese os espaços de proteção social possuírem campos de 
trabalho multiprofissional e interdisciplinar, sabe-se que as principais 
mediações são realizadas por assistentes sociais, muito embora haja 
dificuldades na atuação profissional acirradas pela aceleração da implantação 
do SUAS (RAICHELIS, 2010).

A Proteção Social Básica, exercida nos CRAS, busca fornecer 
serviços que fortaleçam os vínculos sociais e familiares para superação de 
vulnerabilidades e melhorias da qualidade de vida do cidadão; ainda, visam 
potencializar a família como unidade de referência, fortalecendo vínculos 
internos ou externos, por meio da autonomia e protagonismos dos membros 
familiares; e, por fim, objetivam a convivência, a socialização, o incentivo 
à participação, bem como ao acolhimento de famílias cujos vínculos 
encontram-se fragilizados. Portanto, os Serviços de Proteção Social Básica 
têm caráter eminentemente preventivo, protetivo e proativo, devendo haver 
planejamento e conhecimento do território e das famílias que ali vivem 
(mapeamento de necessidades, pontos fortes, ocorrência de situações de 
risco e fragilidades) (BRASIL, 2013a).

Ademais, as políticas sociais são também responsáveis para o 
crescimento econômico a partir de políticas que respeitem os gastos sociais, 
adaptando-se o orçamento às devidas necessidades (diminuição da pobreza, 
da concentração de renda, e de desigualdades sociais) (GOMES; PINTO; 
CAMPOS, 2006).

De acordo com o Censo SUAS 2012 (BRASIL, 2013a), o Brasil evoluiu 
de 4.195 unidades de CRAS em 2007 para 7.725 em 2012, o que revela um 
aumento aproximado de 54% do número total de CRAS.

Dentre as várias pesquisas realizadas pelo Censo CRAS 2012, ainda se 
pode demonstrar as fontes de financiamento dos CRAS nas três esferas de 
Governo (municipal, estadual ou federal), sendo um ponto de discussão 
no que tange à responsabilidade e aos papéis de cada esfera de Governo 
(isolada ou conjuntamente) na participação no financiamento dos Centros 
de Referência (BRASIL, 2013a).

Ainda, pode-se encontrar sobre escolaridade, bem como sobre formação 
dos profissionais, apresentando certa multidisciplinaridade. Quanto aos 
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serviços oferecidos pelos CRAS, são abordados os seguintes temas: PAIF; 
Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos; e os 
Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, jovens e 
adolescentes. 

Já quanto aos serviços eventuais previstos na LOAS (por exemplo, auxílio 
funeral, auxílio natalidade, auxílios relacionados à segurança alimentar, 
passagens e outros), verifica-se um aumento em todas essas abordagens de 
caráter eventual (BRASIL, 2013a). 

No que tange às populações-alvo dos CRAS e como estes atuam no 
exercício da Assistência Social, verifica-se que a realização de busca ativa do 
público-alvo é ligeiramente inferior ao planejamento da oferta dos serviços 
ofertados e à preocupação no atendimento do PAIF. Por fim, o Censo SUAS 
2012 também demonstra algumas articulações dos CRAS juntos a outros 
serviços, programas ou instituições de proteção social (BRASIL, 2013a).

Portanto, ainda que enfrentem situações adversas, bem como evoluções 
paulatinas na sua construção e desenvolvimento humano, físico, patrimonial 
e de efeitos sociais e econômicos, os CRAS são importantes e essenciais 
instrumentos para a Proteção Social Básica. No próximo item, tratar-se-á da 
Proteção Social Especial, cujos serviços são realizados nos CREAS.

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(CREAS)

Pela definição legal (Lei nº 12.435 – BRASIL, 2011b) o CREAS é uma 
unidade pública estatal de abrangência tanto municipal, quanto regional, que 
tem como atribuição constituir-se em local de referência, nos territórios, da 
oferta de trabalho especializado no SUAS a famílias e indivíduos em situação 
de risco pessoal ou social, cujos direitos foram violados (BRASIL, 2015c). 

Em razão da natureza público-estatal, os CREAS não podem ser geridos 
por entidades privadas sem fins lucrativos. De igual modo, considerando sua 
natureza especializada, os serviços dos CREAS não podem sofrer interrupções 
(como, por exemplo, a descontinuidade de Governos) (BRASIL, 2013a).

Dentre as competências dos CREAS, destacam-se as seguintes:
• Ofertar e referenciar serviços especializados de caráter 

continuado para famílias e indivíduos em situação de risco 
pessoal e social, por violação de direitos, conforme dispõe a 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;

• A gestão dos processos de trabalho na Unidade, incluindo 
a coordenação técnica e administrativa, da equipe, o 
planejamento, monitoramento e avaliação das ações, 
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a organização e execução direta do trabalho social no 
âmbito dos serviços ofertados, o relacionamento cotidiano 
com a rede e o registro de informações, sem prejuízo das 
competências do órgão gestor de assistência social em 
relação à Unidade (BRASIL, 2011a, p. 23).

O CREAS, além do lócus de atendimento e referência para o 
trabalho social e especializado na proteção social especial de 
média complexidade, tem, ainda, competências relativas à:

• Oferta e referenciamento de serviços socioassistenciais 
especializados;

• Coordenação direta dos serviços ofertados;

• Coordenação dos processos de trabalho e da equipe da 
Unidade;

• Articulação entre serviços prestados diretamente, pela 
própria Unidade, e serviços referenciados ao CREAS;

• Atuação em rede, por meio da articulação com a PSB e a PSE 
de Alta Complexidade, e articulação intersetorial com a rede 
de serviços das demais políticas públicas e dos órgãos de 
defesa de direitos (CREAS – INSTITUCIONAL, 2018, p. 4).

A Proteção Social Especial tem por referência a ocorrência de situações 
de risco ou violação de direitos, incluindo a atenção a crianças e adolescentes 
em situação de trabalho; adolescentes em medida socioeducativa; crianças 
e adolescentes em situação de abuso e/ou exploração sexual; crianças, 
adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, migrantes, usuários de 
substancias psicoativas e outros indivíduos em situação de abandono; e 
famílias com presença de formas de negligência, maus tratos e violência 
(BRASIL, 2009e).

Os profissionais que formam o corpo de trabalho desses serviços 
especializados são diariamente desafiados ante a complexidade de conflitos 
e tensões que envolvem diferentes protagonistas, interesses, projetos e 
estratégias (RAICHELIS, 2010).

Ademais, por se tratar de questões especiais de proteção social, faz-se 
importante o arcabouço legal para o funcionamento dos CREAS. Desta feita, 
as principais legislações a respeito são: Lei Orgânica de Assistência Social 
(BRASIL, 1993); PNAS (BRASIL, 2005); Norma Operacional Básica (BRASIL, 
2005); Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (BRASIL, 
2011d); Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (BRASIL, 2009a); 
Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de 
Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (BRASIL, 2009d) e a 
Portaria nº 843 (BRASIL, 2010b).

Os eixos norteadores do trabalho social dos CREAS estão relacionados 
à atenção especializada e à qualificação do atendimento; ao território e 
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localização do CREAS; ao acesso a direitos socioassistenciais; à centralidade 
na família; à mobilização e participação social; e ao trabalho em rede. 
Quanto a este último eixo, verifica-se que o CREAS articula-se de forma 
interdependente com órgãos, unidades ou instituições para formar uma 
rede de proteção social, dos quais citam-se (BRASIL, 2013a): o próprio CRAS; 
a Gestão dos Programas de Transferência de Renda e Benefícios tais como o 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), o Programa Bolsa Família 
(PBF) e o Benefício da Prestação Continuada (BPC); os Serviços de Saúde, em 
especial a Saúde Mental; os Órgãos de Defesa de Direitos (Conselho Tutelar, 
Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública); a Rede de Educação; 
e os Serviços de Acolhimento.

Ademais, os serviços prestados pelos CREAS, de acordo com o MDS 
(BRASIL, 2013a), são especialmente os apresentados no Quadro 2.

Nome Descrição Unidade de oferta

Serviço de Proteção 
e Atendimento 
Especializado a 
Famílias e Indivíduos 
(PAEFI)

Serviço de apoio, orientação e 
acompanhamento a famílias 
com um ou mais de seus 
membros em situação de 
ameaça e violação de direitos

Deve ser ofertado por toda 
Unidade CREAS

Serviço de Proteção 
Social a Adolescentes 
em Cumprimento de 
Medida Socioeducativa 
de Liberdade Assistida 
e de Prestação de 
Serviços à Comunidade

O Serviço tem por finalidade 
prover atenção socioassistencial 
e acompanhamento a 
adolescentes e jovens em 
cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio 
aberto, determinadas 
judicialmente

Deve ser ofertado pelo 
CREAS, nas localidades 
onde se identificar 
demanda, podendo 
referenciar serviços 
complementares. No 
caso de possuir mais de 
uma Unidade CREAS, o 
município tem autonomia 
para a definição daquelas 
unidades que deverão 
ofertar este Serviço, 
observada a relação com o 
território

Serviço Especializado 
em Abordagem Social

O Serviço tem como finalidade 
assegurar trabalho social de 
abordagem e busca ativa que 
identifique, nos territórios, a 
incidência de trabalho infantil, 
exploração sexual de crianças e 
adolescentes, situação de rua, 
dentre outras

Pode ser ofertado pelo 
CREAS ou unidade 
específica referenciada ao 
CREAS, nos territórios onde 
se identificar demanda. 
Pode ser ofertado também 
nos Centros POP, de acordo 
com a definição do órgão 
gestor local
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Quadro 2 – Serviços prestados pelos CREAS 
Fonte: Brasil (2013a).

Nome Descrição Unidade de oferta

Serviço de Proteção 
Social Especial 
para Pessoas com 
Deficiência, Idosos e 
suas Famílias

Serviço destinado à promoção 
de atendimento especializado 
a famílias com pessoas com 
deficiência e idosos com algum 
grau de dependência, que 
tiveram suas limitações agravas 
por violações de direito

Pode ser ofertado pelo 
CREAS ou unidade 
específica referenciada ao 
CREAS, nos territórios onde 
se identificar demanda

Portanto, os CREAS possuem como objetivos de proteção social: o 
fortalecimento da função protetiva da família; a interrupção de padrões de 
relacionamento familiares e comunitários por direitos violados; o aumento 
dos recursos para a superação da situação vivenciada e reconstrução 
de relacionamentos familiares, comunitários e com o contexto social, 
ou construção de novas referências, se for o caso; o acesso das famílias 
e indivíduos a direitos socioassistenciais e à rede de proteção social; o 
exercício do protagonismo e da participação social; e, ainda, a prevenção de 
agravamentos e da institucionalização (BRASIL, 2013a).

Os CREAS possuem variadas ações/atividades a realizar, das quais o MDS 
relaciona de forma exemplificativa, juntamente com o público, as seguintes: 

As principais ações/atividades que constituem o trabalho 
social essencial ao serviço e que devem ser realizadas pelos 
profissionais do CREAS são: Acolhida; escuta; estudo social; 
diagnóstico socioeconômico; monitoramento e avaliação 
do serviço; orientação e encaminhamentos para a rede de 
serviços locais; construção de plano individual e/ou familiar 
de atendimento; orientação sócio-familiar; atendimento 
psicossocial; orientação jurídico-social; referência e contra-
referência; informação, comunicação e defesa de direitos; apoio à 
família na sua função protetiva; acesso à documentação pessoal; 
mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; 
articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação 
com os serviços de outras políticas públicas setoriais; articulação 
interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia 
de Direitos; mobilização para o exercício da cidadania; trabalho 
interdisciplinar; cadastramento das organizações e dos serviços 
socioassistenciais; elaboração de relatórios e/ou prontuários; 
estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização e 
fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; produção 
de orientações técnicas e materiais informativos; organização 
de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre 
organizações governamentais e não governamentais e sobre o 
Sistema de Garantia de Direitos; dentre outros. 
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[...]
Nos serviços ofertados pelo CREAS podem ser atendidas 
famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, 
por violação de direitos, em conformidade com as demandas 
identificadas no território, tais como: violência física, psicológica 
e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; 
afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida 
de proteção; situação de rua; abandono; vivência de trabalho 
infantil; discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou 
raça/etnia; descumprimento de condicionalidades do PBF e do 
PETI em decorrência de situações de risco pessoal e social, por 
violação de direitos, cumprimento de medidas socioeducativas 
em meio aberto de Liberdade Assistida e de Prestação de 
Serviços à Comunidade por adolescentes, dentre outras (CREAS 
– SERVIÇOS, 2018, p. 2-3).

Por conseguinte, a situação de risco social e pessoal, por violação de 
direitos, é o principal escopo de atuação dos CREAS, os quais oferecem 
serviços sociais para a devida proteção. Nesse sentido, e para melhor ilustrar as 
situações aqui elencadas, o Censo SUAS 2012 apresenta dados interessantes 
para reflexão social.

Quanto ao número de CREAS no país, cuja divisão é realizada por 
região, verifica-se a concentração nas regiões Sudeste (27%) e Nordeste 
(39%), considerando-se seus próprios números populacionais. Quanto à 
implantação de CREAS, de 2009 a 2012, de acordo com a situação do imóvel 
(próprio ou alugado), verifica-se o grande aumento no número de imóveis 
alugados em detrimento dos imóveis próprios (BRASIL, 2013a).

Em relação à escolaridade dos profissionais que atuam nos CREAS, o Censo 
SUAS 2012 apresenta maior qualificação se comparada à dos profissionais 
dos CRAS. Já quanto à formação dos profissionais que atuam nos CREAS, 
percebe-se a demonstração da multidisciplinaridade nesses ambientes 
de proteção social. E, quanto ao vínculo empregatício dos profissionais do 
CREAS, há certas críticas em razão da precarização do trabalho assalariado no 
SUAS (RAICHELIS, 2010), de acordo com o Censo SUAS 2012 (BRASIL, 2013a).

O Censo SUAS 2012 ainda revela o percentual e a quantidade de 
situações quanto ao ciclo de vida da população atendida pelo PAEFI (crianças 
e adolescentes, mulheres e homens adultos, idosos, ou não atendimento). 
E, ainda, a indicação da população atendida pelos CREAS que realizam o 
serviço especializado em abordagem social segundo as grandes regiões 
do país. Nesse caso, verifica-se que a maioria dos CREAS atendem todas as 
populações-alvo quanto ao ciclo de vida (crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos) (BRASIL, 2013a).

Desta feita, o Censo SUAS 2012 traz variadas informações para 
diagnosticar a evolução e efetividade da proteção social no país, apontando, 
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por meio de dados específicos, as melhorias a serem implementadas. O 
panorama apresentado, então, é fonte para reflexão dos atores sociais, direta 
ou indiretamente envolvidos, com o fim de proporem políticas públicas e 
ações para proteção social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Assistência Social, enquanto direito constitucional, desdobra-se 
em diversos serviços, instrumentos e ações de proteção social. Ademais, 
a justiça social é almejada de diversas maneiras para o desenvolvimento 
humano e econômico da sociedade. Assim, a assistência social, por meio 
das proteções sociais básicas ou especializadas, forma uma rede de políticas 
interdependentes cuja organização visa ao atendimento individualizado das 
demandas sociais conforme o risco e vulnerabilidade social.

Segundo Costa (2003, p. 203):
[...] a Assistência Social constitui-se em uma rede de proteção 
e resgate social e coletivo. Deve possibilitar aos usuários 
a resignificação da realidade, a ampliação da consciência 
acerca dos direitos sociais, além de permitir a construção de 
perspectivas de vida.

Nesse sentido, muitos são os desafios para a participação de usuários 
na implementação de políticas sociais, bem como para o fortalecimento das 
instituições protetoras de pessoas ou grupos sociais vulneráveis. O custo para 
manutenção da estrutura física e de pessoal é recompensado por meio de 
fatores produtivos e de inclusão social da população vulnerável. Contudo, 
Arretche (1999) acentua que as diferenças regionais, os municípios pouco 
estruturados, e a capacidade fiscal e administrativa de Governos locais são 
empecilhos para uma reforma de Estado que consolide políticas e programas 
sociais. Preleciona, ainda, que a descentralização de políticas sociais depende 
de esforços nas ações de níveis mais abrangentes de Governo (estadual e 
federal) para que alcance a municipalização em cada unidade da Federação.

Desta feita, verificam-se pontos dificultosos que demonstram a falta 
de padronização de certas questões em âmbito nacional (muito embora 
haja uma PNAS): estrutura e instalação física de CRAS e CREAS; forma de 
contratação e capacitação de profissionais atuantes na seara social; número e 
distribuição de locais ou serviços de assistência social; entre outros. É inegável, 
entretanto, que houve significativos avanços quantitativos e qualitativos, 
conforme demonstram indicadores do MDS.

Para Silva (2003, p. 58), a estratégia da assistência social para superação 
da pobreza apresenta dois eixos: a rede de proteção social que garante os 
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direitos básicos aos que se encontram em situação de vulnerabilidade e a 
promoção social, que “constitui um conjunto de ações emancipatórias”.

Portanto, a assistência social apresenta fortes e importantes 
ferramentas para o combate à pobreza e para a inclusão social, adequando-
se às necessidades e peculiaridades locais de proteção social. Outrossim, 
a formação de uma estrutura sólida de assistência social envolve os atores 
sociais, o Estado e a sociedade para a criação, implantação e avaliação de 
políticas públicas consistentes.
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INTRODUÇÃO

À primeira vista, pode parecer irrelevante que um tema, como o da 
habitação, mereça destaque no estudo das Políticas de Distribuição de Renda 
e de Redução da Pobreza. Porém, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
classifica a questão como uma necessidade básica do ser humano, responsável 
pela qualidade da aplicação dos outros direitos do homem. Sem um lugar 
seguro para viver, não é possível ter dignidade, qualidade de vida, saúde física 
e mental, por exemplo.

Mesmo presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 
CULTURA, 1998), o acesso à moradia adequada não é uma realidade para todos. 
No Brasil, onde esse direito está assegurado pela Constituição (BRASIL, 2012), 
o déficit habitacional é estimado em 6,6 milhões de domicílios. Na América 
Latina, esse número ultrapassa os 60 milhões de lares.

Considerado um dos principais problemas sociais urbanos do Brasil, a 
questão da moradia está interligada à questão do direito à cidade: o Censo 2010 
aponta que 84% da população brasileira vive em áreas urbanas. Ter um lugar 
digno para morar é uma questão básica que envolve uma gama de serviços 
urbanos, e possibilitar isso ao ser humano é garantir também sua cidadania. O 
sofrimento da camada mais pobre da população que reside em assentamentos 
precários também acaba por criar mazelas que são enfrentadas pela cidade 
como um todo, tais como a violência e o agravamento da poluição.

Utilizando a metodologia dedutiva a partir de um levantamento 
bibliográfico, o objetivo deste capítulo é apresentar as estratégias, políticas 
e ações do Governo Federal para prover moradia digna aos brasileiros. Para 
tal, se inicia com um estudo conceitual do tema habitação, suas variações e 
posicionamento como direito do homem. Na segunda seção, será apresentado 
um relato histórico da habitação e saneamento no Brasil. Na sequência, o 
capítulo demonstra as consequências sociais do déficit habitacional. Por fim é 
feita uma análise crítica das políticas públicas para habitação vigentes no Brasil.
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A HABITAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL

A ideia de habitação se constitui em um parâmetro dinâmico e expansivo. 
Há diferenciações, porém, entre casa, moradia e habitação. A casa seria a parte 
física, tijolos e paredes, que se transforma em moradia quando é apropriada 
culturalmente, por meio dos hábitos de uso de um ou mais indivíduos. Assim, 
habitação pode ser entendida como a integração da casa e moradia ao espaço 
urbano e sua consequente integração social (MARTUCCI, 1990).

A habitação, entretanto, não se faz sem a terra, mas não terra nua: sua 
produção depende de um pedaço de cidade servido por infraestrutura e 
serviços como rede de água e esgoto, transporte, coleta de lixo, iluminação 
pública, além dos equipamentos de educação e saúde. Não há como pensar 
em direito à moradia sem vinculá-lo a um direito à cidade (MARICATO,1996).

A garantia do acesso a essa terra urbana àqueles que necessitam é o 
ponto de partida para uma política habitacional democrática – a terra é o 
insumo básico e essencial para iniciar qualquer intervenção em habitação, 
mas o solo urbano é um bem escasso e caro: produto do trabalho social de 
produção da cidade (BONDUKI, 2000).

Para ser democrática, a política habitacional deve dar respostas 
satisfatórias às expectativas e necessidades humanas. Turner (1976) explica 
que o valor da habitação para o usuário é decorrente daquilo que ela pode 
oferecer e não se restringe apenas à aparência da estrutura física ou à maneira 
como é vista pela vizinhança. O tema habitação, segundo o autor, constitui a 
grande base de sustentação para a existência do ser humano.

Com esse enfoque, a habitação é definida como a relação de equilíbrio 
entre três conjuntos de necessidades humanas: abrigo, acesso e ocupação. 
Abrigo diz respeito à parte física da habitação, com o uso de seus elementos 
construtivos. O acesso é o que conecta a habitação à infraestrutura urbana, ou 
seja, a ligação da habitação com o que a cidade oferece. Por fim, a ocupação é 
a garantia de utilização do abrigo e seu acesso (TURNER, 1976).

Para Fernandes (2003), a habitação desempenha três funções diversas: 
social, ambiental e econômica. A funcionalidade social diz respeito ao 
desenvolvimento das famílias, enquanto a função ambiental possibilita a 
inserção no ambiente urbano para assegurar os princípios básicos, como a 
infraestrutura, saúde, educação, transporte, trabalho e lazer. Outrossim, a 
função econômica, também desempenhada pela habitação, tem relação ao 
local em que é guardado o patrimônio da família.

Ainda no aspecto econômico, Santos (1999) afirma que a habitação é 
uma aspiração do ser humano. A casa própria, juntamente com a alimentação 
e o vestuário, é o principal investimento para a constituição de um patrimônio, 
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além de ligar-se, subjetivamente, ao sucesso econômico e a uma posição 
social mais elevada.

Mais do que proporcionar êxito social e econômico, a habitação deve ser 
vista como um direito humano: sem um lugar adequado para se viver, é difícil 
manter a educação e o emprego, a saúde é precária e a participação social 
impedida (MARRA, 2010).

Dois artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E 
A CULTURA, 1998, p. 4-5) podem ser considerados conjuntamente para tal 
entendimento do direito à moradia:

Art. XXV
Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz 
de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso 
de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros 
casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. 
Art. XVII
1. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade 
com outros. 
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.

A Constituição Federal Brasileira também reconhece o tema da moradia 
como direito social, a partir da Emenda ao art. 6º, dos direitos sociais. “São 
direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” 
(BRASIL, 2012, p. 19).

A ideia do direito à habitação condigna está intrinsecamente ligada 
a outros direitos fundamentais, onde a habitação deve ser conjugada 
com outros direitos humanos enunciados nos pactos internacionais, tais 
como: segurança legal da ocupação; disponibilidade de serviços, materiais, 
equipamentos e infraestruturas; acessibilidade econômica; habitabilidade; 
facilidade de acesso; localização; e respeito ao meio cultural (ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS, 2004).

Para melhor compreender esse caráter de importância para o bem-estar 
assumido pela habitação, Simões (2010) destaca a relação da habitação com o 
exterior, onde se estabelecem relações de vizinhança e relações sociais. 

Diz a autora: “pode-se concluir que a inserção da vida social na habitação 
influencia a inserção dos indivíduos e famílias na vida social” (SIMÕES, 2010, p. 
33). O trecho a seguir contribui para o entendimento:

Alguns estudos confirmam que estas relações devem permitir 
os indivíduos sentir e ter segurança física e psicológica, 
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estabelecer relações comunitárias e de vizinhança, que 
permita a participação na vida colectiva e o desenvolvimento 
da identidade social, afirmar a sua autonomia e liberdade 
pela adequada apropriação do espaço e dos equipamentos, 
ter mobilidade geográfica e social mesmo que limitada a 
vizinhança, desempenhar as actividades da vida quotidiana, 
para satisfazer necessidades, para o consumo e afirmação da 
vida familiar e social (CABRITA, 1995 apud SIMÕES, 2010, p. 33).

Melhores condições de habitação, na escala da casa e também na escala do 
local de moradia, em sentido mais amplo – a médio e longo prazo –, repercute 
de forma positiva sobre a autoestima coletiva, sendo um importante processo 
de desenvolvimento urbano, considerado por Souza (2003), como autêntico.

Assim, os benefícios da habitação extrapolam o caráter privado, interno 
à construção, e toma uma dimensão de inclusão social abrangente. O 
reconhecimento da moradia como direito é essencial para a efetivação da 
função social da cidade: um lugar saudável para todos viverem (MARRA, 2010).

A cidade é vista como um espaço de oportunidades para a satisfação 
das necessidades básicas materiais, como moradia e saúde, e imateriais, como 
cultura e educação. Garantir um local na cidade não é suficiente, é preciso que 
ele esteja estrategicamente localizado para viabilizar o acesso da população 
aos serviços públicos e às redes sociais (SOUZA, 2003).

Além da ótica da necessidade humana, a habitação possui diversas 
peculiaridades e características singulares do ponto de vista da teoria econômica. 
O Quadro 1, extraído dos estudos de Morais (2004), cita algumas delas.

Outro aspecto econômico que influencia uma habitação é a grande 
valorização comercial sobre o direito de propriedade, que se tornou o 
principal desafio para efetivar o direito fundamental e social à moradia. A 
moradia, exemplifica Marra (2010), existe quando se tem a propriedade de 
um imóvel utilizado com o fim de nele residir. A noção de propriedade teve 
sua concepção construída a partir do mercantilismo, em que as pessoas 
passaram a ser valorizadas pela sua capacidade de acumular cada vez mais.

As terras são vistas como bem de produção e poder de troca, 
não como bem e poder de uso. Por um viés patrimonialista, 
não há o que se questionar quanto à intensidade, o tamanho 
e o modo do exercício do direito da propriedade, já que ser 
proprietário implica em poder de compra. Se pago por alguma 
coisa, tenho também o direito de fazer com ela o que quiser. 
A dominação é explícita nesse contexto, pois a grande maioria 
do povo é pobre e por isso não pode comprar. Não havendo a 
possibilidade de compra, não há o que se falar em propriedade. 
Não existindo propriedade não há segurança. Segurança existe 
para o direito adquirido (pela compra) que se torna direito 
conservado (MARRA, 2010, p. 6355).
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Característica Descrição

É um ativo real Principal ativo no portfólio das famílias

Possui custo elevado Do ponto de vista da aquisição e da manutenção

Tem durabilidade A parcela de residências novas é pequena em 
relação ao estoque total

É um bem heterogêneo
Diversas tipologias de construção, localização, 
qualidade, acesso aos serviços públicos e de 
infraestrutura

Possui imobilidade espacial A localização é um fator de extrema relevância na 
determinação da qualidade da habitação

Seu mercado é reduzido frente ao 
tamanho do estoque existente

As habitações à venda ou disponíveis para aluguel 
representam uma pequena fração da demanda

Tem elevados custos de transação

Existe uma legislação complexa e a exigência de 
contratos, que implicam custos monetários e de 
tempo despendidos em cartórios, providências 
documentais

Possui não-convexidade na 
produção

A oferta de moradia pode assumir diferentes 
formas que, por sua vez, mantêm, aumentam 
ou degradam a qualidade da moradia ou, ainda, 
podem converter seu uso

Seu mercado é segmentado

A oferta de moradia pode assumir diferentes 
formas que, por sua vez, mantêm, aumentam 
ou degradam a qualidade da moradia ou, ainda, 
podem converter seu uso

Quadro 1 – Características singulares da habitação
Fonte: Adaptado de Moraes (2004).

A habitação, pontua Bonduki (2000), é uma mercadoria como qualquer 
outra no sistema capitalista, sendo a mais cara do consumo privado porque 
demanda anos para o pagamento ou para juntar o valor correspondente. 

Como a maior parte da população não pode responder às exigências do 
mercado, elas ficam excluídas no acesso à habitação e, por outro lado, o poder 
público também acaba concebendo as ações políticas na área considerando 
primeiramente fatores econômicos e de mercado, antes dos argumentos de 
cunho social.

A ideia de função social da propriedade surge para amenizar a 
mercantilização excessiva. Ela impõe deveres ao direito de propriedade, 
limites ao direito absoluto do proprietário em prol do direito de igualdade 
e o princípio de dignidade da pessoa humana, sendo a propriedade 
funcionalizada ao interesse social. É um instituto que visa garantir que um 
imóvel não seja apenas objeto de especulação imobiliária (MARRA, 2010).
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Marés (2003, p. 121) explica que a função social da propriedade se baseia 
no cumprimento de alguns requisitos:

a) aproveitamento racional da terra;
b) preservação do meio ambiente;
c) obediência às obrigações trabalhistas;
d) exploração que favoreça o bem-estar de todos os envolvidos.

A Constituição Federal brasileira reconhece essa necessidade no art. 5º, 
inciso XXII, no qual estabelece que a propriedade atenderá a sua função social 
e o exercício da propriedade, que passou a ter limites determinados por lei 
através do Código Civil e Estatuto da Cidade. O não cumprimento da função 
pode gerar a possibilidade de desapropriação pelo Poder Público Federal.

Pelas leis da natureza que não conhecem direitos nem 
obrigações, mas causas e consequências, a função social da 
terra é prover a Vida (assim mesmo, com V maiúsculo). E se 
assim é, a organização civil e racional de nossa sociedade deve 
garantir que seja provida a vida de todos os seres e garantida 
equitativamente a vida de todos os seres humanos. Somente 
depois de tudo isso resolvido podemos pensar na produção 
de bens para satisfação das necessidades, do orgulho e das 
vaidades humanas (MARÉS, 2003, p. 197).

A função social da propriedade, por outro lado, não pode ser confundida 
com a habitação social, que se origina na contradição entre demanda 
econômica – a impossibilidade imposta pelo mercado imobiliário aos 
trabalhadores de habitar o mesmo espaço dos mais abastados – e direito 
social (BONDUKI, 2011).

Mais do que entender a função social de uma habitação e compreendê-la 
como um direito fundamental, é preciso analisar como se deu, historicamente, 
a ligação do homem com o seu lar, e também o modo como foi tratada a 
questão habitacional ao longo do tempo por meio de políticas públicas, para 
passar a tratar da questão da moradia atualmente.

QUESTÕES URBANAS, HABITACIONAIS E DE SANEAMENTO 
NOS SÉCULOS XIX E XX

De acordo com Souza (1999) e Leme (1999), a partir do final do século 
XIX e início do século XX, começou-se, de fato, a concretização das questões 
urbanísticas. Foi um período de consolidação do capitalismo, da ascensão 
da classe burguesa, da emergência da República. Um período cujas elites se 
opunham aos costumes patriarcais e ao modo de vida rural, caracterizado, 
no entendimento da burguesia, pela falta de higiene. Propunha-se a 
modernização do país, calcada no desenvolvimento de uma vida urbana 
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organizada, limpa, cujas elites governantes buscavam estabelecer novos 
significados para o uso dos lugares públicos. 

Justamente a partir da Abolição da Escravatura e da Proclamação da 
República, o Brasil se volta para a cidade. Depois de conhecer um longo 
período colonial, onde a vida urbana era incipiente e um Império dominado 
pelos interesses das oligarquias rurais, a República desloca o olhar das elites 
econômicas, políticas e culturais brasileiras para o comércio, a indústria e o 
modo de vida das burguesias europeias. Ao mesmo tempo, o novo regime 
passa a se interessar por temas e problemas como o das novas técnicas de 
transporte, do tráfego de veículos, do crescimento da população nos centros 
urbanos, do saneamento, higiene e saúde pública (SOUZA, 1999, p. 83-84).

Começaram a surgir, de forma intensa, regulamentações sobre a 
construção de edifícios, punindo aqueles que não possuíam condições 
para construir, como posse de terra e capital financeiro (MARICATO, 1997). 
A reforma urbana promoveu inúmeras demolições e desapropriações de 
imóveis residenciais e de cortiços no centro das principais cidades brasileiras. 
No Rio de Janeiro, por exemplo, a remodelação das áreas centrais vai implicar 
na valorização dos espaços, refletindo no aumento dos alugueis, bem como 
no incremento de impostos e taxas de serviços públicos. Com essa nova 
ordem urbana, a permanência das famílias pobres no centro da cidade fica 
impraticável. Nesse sentido, essa população é forçada a encontrar outros 
lugares para fixar residência e, também, outras formas de moradia, causando 
uma verdadeira crise habitacional (REZENDE, 1999; SEVCENKO, 1985).

A questão do saneamento era central neste projeto de reforma urbana. 
Os engenheiros-sanitaristas, pressionados pelas epidemias que estavam 
assolando as cidades, foram intimados a desenvolver projetos e chefiar 
comissões visando à implantação de redes de água e esgoto. Assim, no 
final do século XIX, foram projetados “sistemas de esgotamento sanitário e 
abastecimento de água para mais de 20 cidades brasileiras” (LEME, 1999, p. 
20). Serviços integrados de saneamento foram desenvolvidos, bem como 
planos para o serviço de abastecimento de água potável, beneficiando 
cidades como Recife, Vitória e Santos.

O problema da habitação efetivamente se inicia com o crescimento 
da concentração urbana após a expansão das indústrias. Em razão disso, 
no início do século XX o Governo Brasileiro forneceu incentivos a empresas 
do setor imobiliário que almejavam produzir habitação popular. Contudo, 
essas ações não se concretizaram efetivamente. O que ocorreu, de fato, 
foi que empresas imobiliárias realizaram o parcelamento do solo e, por 
conseguinte, acabaram comercializando essas parcelas para aqueles que 
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possuíam condições financeiras para comprar os lotes e construir neles. Ao 
capital estrangeiro ficou a incumbência de investir em infraestrutura, como 
disponibilizar luz e transporte público. Por outro lado, outra ação que ocorreu 
nas principais cidades brasileiras foi a construção de vilas habitacionais pelos 
próprios industriais, para a acomodação de seus operários. O fornecimento 
dessas habitações aos funcionários foi estratégico e possibilitava aos 
donos das indústrias ter segurança sobre o controle da mão-de-obra mais 
qualificada. Os funcionários ficavam à mercê desses industriais para que 
pudessem usufruir destas moradias. O fato é que nenhuma destas ações deu 
conta da problemática da habitação no Brasil. A classe trabalhadora foi a que 
mais sofreu com a falta de moradia e, em consequência, com os altos preços 
de aluguéis (MARICATO, 1997).

Em sequência, a partir da Era Vargas ocorreu uma intensa migração 
interna no Brasil, problematizando ainda mais a questão da habitação. 
Uma imensa massa de trabalhadores, especialmente da região Nordeste, 
migra para as principais cidades-capitais em busca de trabalho e melhores 
condições. Com isso, o Governo assume que o setor privado, por si só, não 
tinha condições de resolver a problemática da moradia, avocando para 
si parte da responsabilidade de resolver este efervescente problema da 
habitação popular. 

A reivindicação de parte da responsabilidade ocorre, também, em meio 
à pressão exercida por dois grupos da sociedade: de um lado, a administração 
pública era pressionada pelos empresários que eram forçados a aumentar 
os salários dos trabalhadores em virtude dos altos preços cobrados no 
valor do aluguel; por outro, a população pobre e trabalhadora cobrava 
sistematicamente do Governo soluções para o problema da moradia popular 
(MARICATO, 1997).

Reforçando a análise de Maricato (1997), Mautner (2004) também afirma 
que foi a partir de 1930 que o Estado assumiu com continuidade parte da 
responsabilidade na provisão da habitação para as famílias pobres e operárias 
urbanas. Ele se torna oficialmente o agente financiador da casa própria. Mesmo 
assim, o problema permaneceu. A imensa maioria da classe trabalhadora não 
tinha condição de assumir um financiamento junto ao Estado para a aquisição 
da habitação. A autora revela que os maiores beneficiados foram as famílias 
de classe média, que, com renda acima de cinco salários mínimos, usaram 
mais de 80% do volume total de financiamento voltado para a habitação. 
Para tentar minimizar o problema, em 1946 foi criada a Fundação da Casa 
Popular (FCP). Contudo, em 16 anos de atuação, a fundação conseguiu 
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financiar apenas 16.964 moradias. Mais uma vez, o problema da moradia para 
as famílias pobres estava muito longe de ser resolvido.

O resultado dessa política habitacional que não privilegiava a classe 
trabalhadora foi o crescimento do loteamento irregular, sendo a saída 
encontrada pelas famílias pobres para eliminar parte do problema da 
habitação. Assim, ocorre um aumento na ocupação irregular e na ocupação 
ilegal. Construíam-se em loteamentos à margem da legalidade urbanística, 
por meio da autoconstrução, trabalho irregular e com recursos técnicos 
precários (MAUTNER, 2004). Por onde passava o transporte, ocupações 
eram realizadas, mesmo que os parcelamentos de terras não estivessem 
acompanhados do processo de urbanização, como pavimentação, água, 
esgoto e iluminação. A chegada do transporte já era suficiente para assegurar 
a ida das pessoas para as periferias. Na visão de Sampaio e Pereira (2003), 
os bairros periféricos, espaços de concentração de pobreza, distantes do 
centro urbano, que cresciam desordenadamente, sem planejamento e 
saneamento básico, caracterizavam fielmente a precariedade habitacional. 
Em suma, “a trilogia loteamento clandestino/casa própria/autoconstrução” 
foi a responsável pelo processo de formação das extensas periferias urbanas 
(MAUTNER, 2004, p. 251).

No período do golpe militar, a partir de 1964, quando o ativismo popular 
é excluído do cenário brasileiro, ocorreu forte participação do Estado na 
promoção da habitação e do espaço urbano. Foi criado, neste novo contexto, 
o SFH e o Banco Nacional de Habitação (BNH). De 1964 a 1986, o Governo 
financiou cerca de 4 milhões de moradias através do SFH. Um número 
bastante expressivo, mas o problema da segregação espacial e da exclusão 
social se tornou ainda mais acentuado. A questão da moradia continuou 
sendo um problema bastante grave. O SFH passa a utilizar os recursos 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além de fundos das 
cadernetas de poupança do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 
(SBPE). O problema desse sistema de financiamento é que ele, mais uma vez, 
acabou por beneficiar, predominantemente, as classes média e alta. Ou seja, 
os recursos vindos do FGTS da classe trabalhadora financiaram a moradia 
para a classe média, embora tenham financiado obras de infraestrutura 
urbana e saneamento básico. Outra questão diz respeito a como ocorriam 
as decisões sobre os financiamentos que seriam realizados referentes à 
moradia. Como afirma Maricato (1997, p. 49), as decisões “eram influenciadas 
pelos empresários da área de incorporação imobiliária”.

Desse modo, o problema habitacional não foi resolvido, e o problema 
das periferias e da favelização continuou aumentando, ainda mais, a oposição 
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entre centro e periferia. Só para se ter uma ideia, na maior cidade do Brasil, 
logo após meados do século XX, o processo de favelização foi acelerado, bem 
como o agravamento da situação habitacional nos anos de 1970. Segundo 
Sampaio e Pereira (2003, p. 169), até 1973, “a porcentagem da população 
favelada sobre o total do município correspondia a 1%, esta parcela elevou-
se a quase 8% em 1987, ou seja, em mais de 1.000%, enquanto a população 
de São Paulo cresceu 60%”. 

A partir da década de 1990, o problema habitacional, especialmente para 
as famílias pobres, continuou. Esta população só encontrava habitação nas 
periferias, em favelas, muitas das quais sem saneamento básico, rede de água 
e esgoto ou em terrenos ou edifícios precários no centro ou na periferia que 
passaram a ocupar, originando os chamados cortiços verticais. Em tempos 
mais recentes, existem em São Paulo cerca de duas mil favelas, ocupando 
um total de 30,62 quilômetros quadrados, onde estão 286 mil domicílios, 
abrigando uma população favelada em torno de 1,16 milhão (SAMPAIO; 
PEREIRA, 2003).

Em muitas cidades de médio e grande porte do país, por razões de 
políticas econômicas, que acentuaram o desemprego e a diminuição do nível 
de renda das pessoas, bem como por falta de políticas públicas dos Governos 
locais e devido à especulação imobiliária, houve o início e a intensificação 
do processo de favelização e habitações precárias verticalizadas. É uma 
população que vive em locais insalubres, em decorrência da inexistência de 
saneamento básico, como rede de água e esgoto, que sofrem com os riscos 
da falta de higiene, do acúmulo do lixo, de incêndios em razão de instalações 
elétricas irregulares. É uma população que sofre com a intensificação da 
espoliação imobiliária, que promove o aumento dos preços dos imóveis até 
mesmo nas faixas menores de mercado, deixando de cumprir com a função 
social da propriedade (SAMPAIO; PEREIRA, 2003).

A falta de visão de políticas públicas por parte do Estado tem relação 
direta aos problemas habitacionais no país, que hoje apresenta uma carência 
de moradias em elevado grau e em diversas categorias, o que promove, além 
da diminuição da qualidade de vida dos habitantes de áreas favelizadas, a 
segregação social, como pode ser visto a seguir.

A CARÊNCIA DE MORADIAS E A SEGREGAÇÃO SOCIAL

A carência de moradias é um grave problema com que se defrontam 
todas as esferas de Governo. Analisar a demanda é uma maneira de identificar 
essas dificuldades. De acordo com os autores, a moradia é um tipo de bem 
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que tem a sua demanda conformada por sua essencialidade e, portanto, tem 
algumas especificidades que precisam ser destacadas.

O conceito de demanda por moradias deve considerar mudanças 
no tamanho, composição e comportamento da população. No curto 
prazo, a demanda por novas residências é uma resposta das condições 
socioeconômicas como inflação, taxas de desemprego, renda, disponibilidade 
e taxas de juros de financiamento imobiliário. No longo prazo, essa demanda 
está associada às forças e tendências demográficas, materializadas pelos 
fluxos migratórios para uma determinada região ou o incremento da renda 
de uma população (OLIVEIRA; GIVISIEZ; RIOS-NETO, 2009).

Há de se fazer também a diferenciação entre necessidade habitacional 
e demanda habitacional. A demanda habitacional expressa o desejo por 
novas moradias de famílias que podem consegui-las por meio do mercado 
formal, com financiamentos ou por conta própria, e que pode não se 
constituir uma necessidade do ponto de vista social. Já a necessidade 
habitacional é um conceito que abrange a parcela da população que 
não tem condições para adquirir ou mudar para uma residência nova em 
um mercado formal, ou seja, não representa uma demanda econômica 
específica, mas sim reside em domicílios inadequados e sem infraestrutura 
(OLIVEIRA; GIVISIEZ; RIOS-NETO, 2009).

Para uma melhor compreensão do problema da carência habitacional, 
faz-se necessário entender o conceito de déficit habitacional, indicador 
que mede as necessidades habitacionais. A análise do déficit habitacional 
contribui para a formulação e avaliação da política habitacional, na medida 
em que orienta o gestor público na especificação das necessidades das 
moradias (OLIVEIRA; GIVISIEZ; RIOS-NETO, 2009).

O objetivo do indicador é orientar os agentes públicos responsáveis 
pela política habitacional na construção de programas capazes de suprir a 
demanda explicitada na estimação do indicador nas distintas esferas de 
Governo: municípios, Distrito Federal, estados e União (FURTADO; LIMA 
NETO; KRAUSE, 2013).

Déficit habitacional é um conceito mais amplo, que vai além de 
apenas considerar que alguém não possui uma casa. Segundo o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada, quatro componentes compõem o déficit 
total de residências: domicílios precários, rústicos ou improvisados; situação 
de coabitação, compreendendo famílias conviventes com intenção de se 
mudar ou residentes em cômodos; domicílios cujo aluguel é superior a 30% 
da renda domiciliar total; e domicílios em situação de aluguel com mais de 
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três habitantes usando o mesmo cômodo de dormitório, o que caracteriza 
adensamento excessivo (FURTADO; LIMA NETO; KRAUSE, 2013).

Para Lannoy (2006), o déficit habitacional é composto pelo déficit por 
reposição de estoque somado ao déficit por incremento de estoque. O 
primeiro se refere aos domicílios rústicos (sem paredes), somados àqueles 
domicílios depreciados (quando o imóvel atinge o limite da sua vida útil). 
O segundo contempla os domicílios improvisados (locais não apropriados 
para a moradia), a coabitação familiar (mais de uma família em uma mesma 
residência) e o ônus excessivo com aluguel (acima de 30% da renda familiar).

Dentre essas características, o Censo 2010 (FURTADO; LIMA NETO; 
KRAUSE, 2013) mostra que o uso comum de uma mesma casa por mais de 
uma família é o problema mais recorrente em âmbito nacional: 40% do 
déficit habitacional brasileiro, representado por 6,6 milhões de domicílios, diz 
respeito à coabitação, como mostra a Tabela 1.

Tabela 1 – Estimativa déficit habitacional e seus componentes por estado CENSO, 2010

(continua)

Estado Domicílios Déficit Proporção déficit 
por domicílio Precárias

Total 58.051.449 6.644.713 11,4% 1.728.082

RO 468.316 53.982 11,5% 18.454

AC 193.692 30.919 16,0% 15.185

AM 806.974 164.320 20,4% 50.330

RR 117.965 22.066 18,7% 10.310

PA 1.877.876 393.486 21,0% 198.355

AP 158.453 29.598 18,7% 7.640

TO 402.257 63,520 15,8% 29.643

MA 1.661.659 517.513 31,1% 391.134

PI 852.506 149.698 17,6% 91,254

CE 2.380.173 298.728 12,6% 103.844

RN 906.488 107.617 11,9% 21.091

PB 1.090.463 124.851 11,4% 33.623

PE 2.574.137 288.999 11,2% 66.487

AL 851.101 132.180 15,5% 45.046

SE 595.769 76.990 12,9% 21.080

BA 4.126.224 519.762 12,6% 171.199
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(continuação)

Estado Domicílios Déficit Proporção déficit 
por domicílio Precárias

MG 6.111.179 519.493 8,5% 62.208

ES 1.113.408 99.731 9,0% 12.249

RJ 5.299.014 483.328 9,1% 24.239

SP 13.053.253 1.333.821 10,2% 93.697

PR 3.340.516 279.591 8,4% 66.772

SC 2.015.139 161.154 8,0% 31.864

RS 3.653.000 277.166 7,6% 75.289

MS 775.003 79.147 10,2% 20.669

MT 932.110 110.259 11,8% 30.364

GO 1.909.041 210.194 11,0% 27.410

DF 785.733 116.601 14,8% 8.642

Estado Coabitação Excedente aluguel Adensamento aluguel

Total 2.700.718 1.886.988 654.875

RO 21.181 12.218 4.744

AC 11.038 3.925 2.551

AM 79.883 25.664 21.332

RR 7.214 3.365 2.331

PA 151.143 39.184 27.477

AP 16.509 3.938 3.409

TO 20.116 11.848 4.547

MA 111.916 27.460 14.271

PI 50.453 10.053 4.293

CE 107.607 69.565 31.072

RN 50.830 30.718 9.519

PB 53.703 33.223 9.305

PE 123.475 86.174 26.132

AL 53.511 30.780 11.598

SE 32.131 21.439 5.433

BA 231.067 110.217 27.938

Tabela 1 – Estimativa déficit habitacional e seus componentes por estado CENSO, 2010
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Fonte: Furtado, Lima Neto e Krause (2013).

(conclusão)

Estado Coabitação Excedente aluguel Adensamento aluguel

MG 237.506 198.933 37.150

ES 41.033 41.867 8.867

RJ 204.867 209.296 73.041

SP 573.627 508.850 244.753

PR 115.767 88.985 16.926

SC 64.590 61.038 8.197

RS 109.234 87.987 11.473

MS 31.458 23.224 6.830

MT 48.720 26.099 9.531

GO 97.373 74.753 18.230

DF 54.769 46.184 13.923

Tabela 1 – Estimativa déficit habitacional e seus componentes por estado CENSO, 2010

Como consequência do déficit habitacional, surgem os assentamentos 
precários, que são porções do território urbano caracterizados por moradias 
inadequadas ocupadas por moradores de baixa renda, como cortiços, 
loteamentos irregulares de periferia, favelas e conjuntos habitacionais 
degradados.

A Organização das Nações Unidas (ONU-HABITAT, 2012, p. 64) considera 
como assentamentos precários:

[...] viviendas ubicadas, generalmente en áreas periurbanas, 
áreas centrales deterioradas y áreas de riesgo ambiental, dentro y 
fuera de los límites urbanos. Los grados de consolidación, tipo de 
carencias y problemáticas que presentan son diversos, pero suelen 
estar privadas total o parcialmente de servicios básicos, accesos 
adecuados a espacios públicos y sistemas de transporte, y están 
particularmente expuestas al fenómeno de la violencia urbana 
y las amenazas ambientales. [...]. No todos los asentamientos 
son homogéneos y no todos los habitantes de los asentamientos 
precarios sufren el mismo grado de privación.

O Ministério das Cidades (BRASIL, 2010a, p. 11) relaciona algumas das 
características dessas regiões:

Essa precariedade caracteriza-se por vários aspectos: pela 
irregularidade fundiária e/ou urbanística; pela deficiência da 
infraestrutura; pela ocupação de áreas sujeitas a alagamentos, 
deslizamentos ou outros tipos de risco; pelos altos níveis de 
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densidade dos assentamentos e das edificações combinados 
à precariedade construtiva das unidades habitacionais; pelas 
enormes distâncias percorridas entre a moradia e o trabalho 
associadas a sistemas de transportes insuficientes, caros e com 
alto nível de desconforto e insegurança; além da insuficiência 
dos serviços públicos em geral, principalmente os de 
saneamento, educação e saúde.

Outro fator a ser considerado no estudo dos assentamentos precários 
é a origem histórica. Essas moradias são formadas a partir da iniciativa da 
população de baixa renda em viabilizar, de modo autônomo, uma solução 
para suas necessidades habitacionais, já que há uma insuficiência de 
iniciativas estatais e incompatibilidade entre o nível de renda da maioria 
dos trabalhadores e o preço praticado no mercado de unidades residenciais 
(BRASIL, 2010b).

A garantia legal da propriedade privada da terra (1850), abolição 
da escravidão (1888) e início do movimento migratório de trabalhadores 
rurais para as cidades são alguns dos fatores que propiciaram a formação 
dos primeiros assentamentos precários: os cortiços, resposta da sociedade 
brasileira ao pensamento de que, em uma economia de mercado, a provisão 
habitacional deveria se resolver exclusivamente através da iniciativa privada.

O cortiço tradicional é uma habitação coletiva, alugada, concebida 
através da subdivisão de edificações antigas e deterioradas com sanitários 
de uso comum. O superadensamento e a insalubridade desses lugares 
levaram às primeiras ações governamentais de remoção maciça de moradias 
populares das áreas centrais urbanas. Associado a esse fato está o surgimento 
das primeiras favelas, por volta de 1900, inicialmente em cidades como Rio de 
Janeiro e Recife. A popularização desses assentamentos, entretanto, ocorreu 
a partir de 1920, com a multiplicação por todo o país, especialmente no 
Sudeste. A favela é “uma forma de habitação popular na qual a precariedade 
da casa se apresenta associada à precariedade da posse da terra, decorrente 
da ocupação, não consentida, de terrenos públicos ou privados e de áreas 
inadequadas à urbanização, como morros e mangues” (BRASIL, 2010b, p. 11). 
Por todo o país, tais assentamentos precários são conhecidos também como 
mocambos, ocupações, invasões e palafitas (BRASIL, 2010b).

Ao longo do tempo, o conceito de favela que se manteve é o que se 
refere aos seus ocupantes como proprietários da terra de forma ilegítima, ou 
seja, sujeitos de uma ocupação juridicamente irregular – os moradores não 
são os proprietários legais. A maior parte das favelas ocupa terras públicas, da 
União, Estado ou Município (RODRIGUES, 1988).
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Uma característica em comum é que essas favelas ficam em locais de 
maior declividade ou mais insalubres, o que também explica por que as 
favelas ocupam as piores terras, as que apresentam maiores problemas 
de enchentes e desabamentos, e que deixam seus moradores expostos 
ao risco de perder a casa, quando não a vida. Os moradores dessas áreas 
de ocupação irregular contestam as formas institucionais que regem o 
direito ao uso do solo urbano, à medida que necessitam morar e sobreviver 
(RODRIGUES, 1988).

A favela surge da necessidade do onde e do como morar: se não há 
condições de comprar uma casa pronta ou viabilizá-la em um terreno, 
busca-se uma solução, que em muitos casos é a própria favela. Essa área é 
produto da conjugação de vários processos: da expropriação dos pequenos 
proprietários rurais e da superexploração da força de trabalho no campo, que 
conduz a sucessivas migrações rurais-urbanas e também urbanas-urbanas, 
principalmente de pequenas e médias para as grandes cidades. 

Resultado também do preço da terra urbana e das edificações – 
mercadoria inacessível para a maior parte dos trabalhadores –, a favela 
exprime a luta pela sobrevivência e pelo direito ao uso do solo urbano 
(RODRIGUES, 1988).

O Observatório de Favelas, seminário que reuniu uma equipe de 
pesquisadores e instituições da área social, patrocinado pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), traz um conceito mais 
amplo e crítico de favela:

Historicamente, o eixo paradigmático da representação das 
favelas é a ausência. Nesta perspectiva, a favela é definida pelo 
que não seria ou pelo que não teria. Nesse caso, é apreendido, 
em geral, como um espaço destituído de infraestrutura urbana – 
água, luz, esgoto, coleta de lixo; sem arruamentos; globalmente 
miserável; sem ordem; sem lei; sem regras; sem moral. Enfim, 
expressão do caos. Outro elemento peculiar da representação 
usual das favelas é sua homogeneização. Presentes em diferentes 
sítios geográficos – em planícies, em morros, às margens de 
rios e lagoas – e, reunindo algumas centenas de moradores 
até alguns milhares, possuindo diferentes equipamentos 
e mobiliários urbanos, sendo constituídas por casas e/ou 
apartamentos, com diferentes níveis de violência e presença do 
poder público, com variadas características sócio-ambientais, 
as favelas constituem-se como territórios que se exprimem em 
paisagens consideravelmente diversificadas. A homogeneidade, 
no entanto, é tônica quando se trata de identificar esse espaço 
popular (SILVA et al., 2009, p. 16, grifo do autor).

O termo espoliação urbana, criado por Kowarick (1983), é adequado 
para entender as condições dessa população que vive em favelas ou 
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qualquer outro assentamento precário. O autor explica que o morador 
mais pobre é espoliado em sua condição de morador, por residir em 
locais com deficiências de infraestrutura urbana e serviços comunitários, e 
distantes do local de trabalho, o que acarreta grande dispêndio de tempo 
no deslocamento casa-trabalho.

O Gráfico 1 apresenta o número total e relativo da população que 
vive em favelas na América Latina e Caribe. Percebe-se que, apesar de 
decrescente, cerca de um quarto da população urbana vive em condições 
inadequadas. 

Gráfico 1 – América Latina e Caribe
Fonte: ONU-HABITAT (2012).

De acordo com Villaça (1998), a partir da formação dos assentamentos 
precários, houve uma segregação das cidades brasileiras, sendo o modelo 
centro versus periferia (ou subúrbio) o padrão mais conhecido desse 
fenômeno. Não à toa, as áreas com deficiência de infraestrutura urbana e 
serviços comunitários normalmente estão situadas a grandes distâncias 
dos locais de concentração de serviços e empregos. O mercado imobiliário 
urbano trabalha no sentido de classificação espacial dos bairros residenciais 
segundo o poder de compra de uma determinada população. Para o autor, a 
organização do espaço urbano atua como um mecanismo de exclusão.

Para Simões (2010), a principal característica de quem mora em uma 
área urbana degradada é não ter condições de obter ou alugar uma casa a 
preço de mercado. Mais do que isso, morar em uma região excluída afeta o 
modo como os indivíduos que ali habitam se enxergam e como são vistos 
pelos demais.
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A diferenciação social do espaço urbano divide os indivíduos entre 
classes sociais, separando regiões da cidade entre mais caras ou mais 
baratas, gerando uma segregação socioespacial, que implica mais do que 
um afastamento físico: com essa separação, cria-se uma visão negativa sobre 
quem mora afastado, estigmatizando uma faixa da população que mora em 
determinado bairro (SIMÕES, 2010).

Esse processo gera em moradores de bairros marginalizados uma 
identidade social, que produz efeitos sociais reais. A pessoa excluída pode 
adotar uma posição de aceitação das diferenças, assumindo uma passividade 
em relação à mudança. Assim, a avaliação negativa que faz de si pode se 
estender para outros grupos sociais, formando uma continuidade da imagem 
do bairro para a imagem pessoal (SIMÕES, 2010).

Tal identidade pessoal e social faz sobreviver a estigmatização social, 
pois adotar essa identidade significa que toda a sociedade aceita e ainda 
reforça o problema. Se a estigmatização, marginalização e segregação social 
existem e se mantêm, nasce uma apatia política e social e uma passividade, 
que exclui os cidadãos e impedem a adoção de perspectivas de mudança 
(SIMÕES, 2010).

Entretanto, apesar de ser crítica a situação habitacional brasileira e 
latino-americana, há propostas para que se diminua o déficit de moradia, em 
programas que começaram no século passado, mas que ganharam mais força 
no início do século XXI, com a ascensão econômica brasileira e a consequente 
priorização do tema sob a ótica das esferas municipal, estadual e federal, 
como trata a seção a seguir.

PRINCIPAIS PROGRAMAS NACIONAIS DE HABITAÇÃO NO 
BRASIL

Esta seção trata dos principais programas habitacionais implementados 
no Brasil. A intervenção do Estado em Programas de Habitação no Brasil é 
algo recente. Entre 1930 e 1934, ocorreu uma demolição maciça dos cortiços, 
nos grandes centros, em virtude dos focos de epidemias e, também, para 
liberar as áreas valorizadas. Sendo assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, 
tais ações possibilitaram com que os morros começassem a ser ocupados. 
Ao mesmo tempo, começaram a surgir os primeiros conjuntos habitacionais 
em áreas bem distantes do centro. A viabilidade deste projeto ocorreu por 
meio dos recursos dos Institutos de Aposentaria e Pensões (IAPs) (RAMOS; 
CARDOSO, 2011).
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O primeiro órgão habitacional, com abrangência em todo o território 
nacional, foi instituído pelo Decreto-Lei nº 9.218 (BRASIL, 1946). Surge, então, 
a FCP, com o objetivo principal de prover moradias às populações de baixa 
renda, isto é, de baixo poder aquisitivo. Os recursos para o funcionamento da 
Fundação provinham dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões. O 
surgimento desta Fundação decorreu do conhecimento, por parte do então 
deputado Juscelino Kubitschek, do êxito de um empresário na construção 
de casas populares destinadas à população de baixa renda, com recursos 
advindos do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários (IAPI). 

O então deputado quis implementar um programa nesses moldes, mas 
com abrangência nacional. Soube-se, mais tarde, que o referido empresário 
era o “superintendente da Fundação da Casa Popular” (AZEVEDO; ANDRADE, 
1982, p. 1).

A partir do Decreto-Lei nº 9.777 (BRASIL, 1946), a FCP, inicialmente 
pensada para atender a demanda de habitação da população de baixa renda, 
passa a assumir novas atribuições, com facilidade de atuar em várias áreas, 
o que lhe possibilitou ser um órgão de política urbana. Entre os objetivos 
da Fundação estavam “a construção de moradias, o apoio à indústria de 
materiais de construção e a implementação de projetos de saneamento” 
(RAMOS; CARDOSO, 2011, p. 2).

Era a própria FCP que desenvolvia seus projetos arquitetônicos. Cada 
conjunto habitacional tinha como característica a homogeneidade; a 
metragem de cada habitação era de 60 m² a 70 m². Ao município cabiam 
a doação do terreno, e obras de infraestrutura, como água, luz e esgoto. 
Para atender à solicitação da Fundação, analisavam-se: a viabilidade da 
implantação do conjunto, as necessidades locais, o apoio da prefeitura, 
dentre outros itens. Dada a grande demanda das prefeituras, a Fundação 
tinha o poder de decisão, esta nem sempre pautada nos aspectos técnicos. 
Assim, o local onde construir muitas vezes se decidia pelo clientelismo e 
motivações políticas, como bem demonstram Azevedo e Andrade (1982, 
p. 13): “clientelista na decisão de onde construir, na seleção e classificação 
dos candidatos, a Fundação tornava-se tutora paternal e autoritária na 
administração dos conjuntos”. 

Fica claro que as habitações produzidas com fundos provenientes dos 
institutos e caixas de pensões não foram destinadas à população de baixa 
renda. Em sentido mais abrangente, estas instituições tinham como público 
alvo a população de renda média e alta. Galvão e Galvão (2012) salientam que 
os conjuntos habitacionais que foram construídos eram de boa qualidade 
e destinados às elites pertencentes a determinados IAP. Outro problema 
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levantado a respeito do FCP foi o gasto excessivo com a burocracia, bem 
como a sutil iniciativa de enfrentar o problema da moradia popular de uma 
forma mais contundente. Pela amplitude da demanda por moradia mais 
digna, o que se observou, de fato, no período, foi o alastramento das favelas 
e dos cortiços (AZEVEDO; ANDRADE, 1982).

Com o Governo de Jânio Quadros, houve uma tentativa de delinear 
uma política habitacional, que infelizmente não teve êxito, devido à renúncia 
do presidente. Na verdade, essa nova política era uma remodelação da FCP. 
O Plano de Assistência Habitacional fez uma avaliação apurada a respeito 
da problemática, reconhecendo o comedido número que mostravam as 
realizações. Tinha como propósito ações de curto e longo prazo. Ensejava-
se o revigoramento da FCP; surge o Instituto Brasileiro de Habitação, para 
preencher a lacuna de política habitacional. Com esse novo modelo, visava-
se outorgar o papel de coordenador da política habitacional no Brasil, bem 
como centralizar o planejamento em um único órgão. Infelizmente, foi mais 
uma tentativa frustrada de mudança na política de habitação (AZEVEDO; 
ANDRADE, 1982).

Só a partir de 1964 é que a política de habitação passa por um rearranjo, 
em virtude do déficit de habitação que vinha se acumulando com o 
crescimento da demanda por moradia urbana, causada pelo intenso processo 
de urbanização no país, sendo que os programas de habitações populistas 
de outrora não deram conta de resolver. Esta nova proposta nasceu em um 
período conturbado da história do Brasil: a Ditadura Militar. O populismo, até 
então, tinha feito do problema habitacional uma questão ideológica. Por sua 
vez, o novo regime que emergia trazia a problemática da habitação como 
matéria técnica, bastando encontrar a combinação certa dos fatores para a 
solução do problema. Essa visão técnica se deu em decorrência do processo 
de modernização pelo qual o Estado vinha passando (GALVÃO; GALVÃO, 
2012; AZEVEDO; ANDRADE, 1982).

É nesse contexto que foi promulgada a Lei nº 4.380 (BRASIL, 1964), 
instituindo o Plano Nacional de Habitação (PLANHAB), criando o BNH e o 
Serviço Federal de Habitação e Urbanismo. Esta lei é considerada o marco 
inicial do surgimento de uma nova política de habitação. Como mostra 
Botega (2008, p. 6), “O BNH, teria a priori totais condições de ser o grande 
impulsionador da superação do déficit habitacional brasileiro durante a 
ditadura militar”. Foi um programa extremamente ambicioso, que possibilitou 
financiar cerca de 6 milhões de novas habitações. O sistema funcionava 
como um grande captador de poupanças de longo prazo para investir 
em habitações. As fontes de financiamento do SFH eram basicamente da 
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arrecadação do SBPE e do FGTS. O órgão responsável pelo SFH era o BNH 
(BOTEGA, 2008; AZEVEDO; ANDRADE, 1982; SANTOS, 1999; MARICATO, 1997).

Os recursos das cadernetas de poupança e dos títulos imobiliários 
eram captados, e o SFH utiliza estes recursos para financiar investimentos 
habitacionais que eram propostos pelos empreendedores/construtoras, 
que respondiam pela venda da habitação construída. Um problema deste 
programa foi que os imóveis foram destinados basicamente às classes média 
e alta (MARICATO, 1997; SANTOS, 1999). Ademais, a opção do programa “por 
uma base empresarial de atuação, se eliminou o risco do distributivismo na 
política habitacional, tomou ainda mais difícil o acesso das camadas de renda 
baixa à casa própria” (AZEVEDO; ANDRADE, 1982, p. 44).

Apenas os recursos da arrecadação do FGTS (geridos pelo BNH) eram 
destinados aos setores de saneamento e desenvolvimento urbano; e uma 
parcela a empreendimentos de interesse social. A principal empreendedora 
na construção dessas habitações era a Companhia de Habitação (COHAB), 
uma sociedade de economia mista, “agentes promotores do Banco Nacional 
da Habitação” (AZEVEDO; ANDRADE, 1982, p. 69). Ocorre que os investimentos 
do FGTS eram repartidos com outros setores que não somente o da 
habitação. Além disso, a população de outras classes também se beneficiou 
desses investimentos. A COHAB conseguia o financiamento mediante a 
apresentação de projetos de acordo com o que era definido como prioridade 
de cada governante local. Essas ações, no entanto, não foram suficientes para 
resolver a problemática da moradia popular no Brasil (SANTOS, 1999).

Como já afirmado, a lei que criou o BNH previa a sua atuação também 
nas áreas de saneamento (o sistema era de habitação e saneamento). Para 
isso, levou-se em conta que não bastava apenas a construção de casas sem 
a infraestrutura necessária; era preciso também o provimento de estrutura 
de água, luz, esgoto, por exemplo. Houve muitas críticas com relação a 
alguns conjuntos voltados à população de baixa renda que não estavam em 
consonância com provimento destes requisitos tão importantes, além de 
terem sido construídos em locais distantes dos centros urbanos, promovendo 
a desarticulação entre a moradia e os serviços urbanos (AZEVEDO; ANDRADE, 
1982; GALVÃO; GALVÃO, 2012).

O BNH reconheceu a incapacidade do sistema em solucionar o problema 
do déficit de habitação nas camadas de baixa renda. Entre 1970 e 1974, as 
COHAB começaram a perder seu dinamismo. O grande problema foi que o 
BNH acabou por atender as demandas das classes média e alta. Tais classes 
obtiveram cinco vezes mais unidades que as classes populares. 
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É possível inferir que o saldo desta política foi negativo: mesmo que ela 
tenha conseguido obter resultados positivos, eles não conseguiram superar a 
problemática. Não houve, portanto, obtenção de êxito no objetivo proposto 
pela política. Do total de habitações financiadas, apenas 35% foram destinadas 
às famílias com rendimento abaixo de cinco salários mínimos. Sendo assim, 
foram muito escassos os investimentos nas classes populares, mostrando-
se, portanto, um sistema com efeitos perversos, acentuando, ainda mais, as 
desigualdades sociais e contribuindo para o agravamento da concentração 
de renda existente no Brasil (BOTEGA, 2008; AZEVEDO; ANDRADE, 1982; 
SANTOS, 1999; MARICATO, 1997).

Botega (2008) afirma que a grave crise inflacionária vivenciada na 
década de 1980, em virtude das flutuações macroeconômicas, fez com que 
o SFH e o BNH não resistissem, pois diminuiu o poder de compra da classe 
da população que havia se tornado seu maior público alvo: a classe média. 
Este fato fez com que o número de inadimplentes aumentasse de forma 
exponencial. Em 1980, por exemplo, a taxa de atraso no pagamento das 
prestações era de 26,1%; em 1984 subiu para 54,6%. Além da inadimplência 
dos mutuários, casos de corrupção corroboraram a ineficiência do BNH. 
Em 1986, o então Presidente da República, José Sarney, extinguiu o BNH, 
por meio do Decreto nº 2.292 (BRASIL, 1986). Suas atividades foram, então, 
incorporadas pela Caixa Econômica Federal.

Com o encerramento das atividades do BNH, houve no Brasil uma 
“forte confusão institucional” (BOTEGA, 2008, p. 11), em virtude das 
muitas reformulações nos órgãos que ficaram responsáveis pelas políticas 
habitacionais. A partir desse fato, ocorreu o fortalecimento de programas 
alternativos do SFH, a exemplo do Programa Nacional de Mutirões 
Comunitários, cujo objetivo era atender às famílias com renda inferior a três 
salários mínimos. Contudo, este programa se mostrou ineficiente. Ocorreu 
neste período, também, o desmonte da COHAB, que de agente promotor 
passou a mero órgão assessor (BOTEGA, 2008; MOTTA, 2016).

No Governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992) surgiu o Plano de 
Ação Imediata para a Habitação, que mais uma vez beneficiaria as empreiteiras 
privadas. Novamente, não se obteve êxito com relação ao déficit habitacional, 
que se agravava cada vez mais. No Governo de Itamar Franco (1992-1994) 
foram criados os programas Habitar Brasil e Morar Município, com o objetivo de 
financiar a construção de moradias voltadas para a população de baixa renda. 

O regime de construção era o de ajuda mútua. Já no Governo de 
Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-2002), pouca coisa foi realizada: 
o que se viu foram alterações de ordem mais institucional, como a criação 
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da Secretaria de Política Urbana e, também, o avanço nas discussões acerca 
da regularização fundiária e a tentativa de voltar a visão para a questão da 
habitação. Fica clara a incapacidade dos Governos de dar conta da questão 
da habitação no Brasil. Com isso, observou-se o aumento das favelas, que 
tem gerado maior ocupação irregular do solo, por parte da classe social de 
baixa renda. Em suma, observa-se que a década de 1990 não foi diferente 
das outras: não houve mudanças substanciais nas políticas habitacionais que 
visassem atender a camada da população de baixa renda. Parte desse não-
atendimento na década de 1990 decorre dos ideais neoliberais emergentes 
no Brasil no pós-Ditadura Militar (MARICATO, 1997; MOTTA, 2016; GALVÃO; 
GALVÃO, 2012).

Mas um fato interessante ocorreu no início dos anos 2000: a promulgação 
da Lei nº 10.257 (BRASIL, 2001), que ficou conhecida como Estatuto das 
Cidades. Este, em vigor até hoje, tem como objetivo fornecer subsidio 
jurídico aos processos de planejamento urbano. A partir do Estatuto foram 
reforçados os instrumentos que garantem a função social da propriedade e 
da regularização fundiária, “tais como imposto sobre propriedade imobiliária 
urbana progressivo, desapropriação com títulos da dívida pública, usucapião 
urbano, concessão especial para fins de moradia, demarcação de zonas 
especiais de interesse social etc.” (MOTTA, 2016, p. 8).

A maior política de habitação surgiu no Governo do presidente Luís 
Inácio Lula da Silva (2003-2010), com o Programa Minha Casa Minha Vida 
(MCMV), do Ministério das Cidades. O debate acerca da construção da 
nova Política Habitacional teve início em meados dos anos 2000, no então 
Instituto Cidadania, presidido por Lula. Ali, elaborou-se o Projeto Moradia, 
cujo objetivo era buscar soluções para o problema da habitação. O projeto 
foi baseado em três eixos principais: questão fundiária, financiamento e 
estrutura institucional. Era enfatizada, nesse projeto, a necessidade da 
aprovação do Estatuto da Cidade, e da criação do Ministério das Cidades, 
possibilitando a integração entre habitação, saneamento ambiental, trânsito 
e transporte. O Ministério das Cidades foi criado em 2003, com a eleição de 
Lula. Em 2004 foi elaborada a Política Nacional de Habitação (PNH) e em 2005 
foram instituídos o Sistema e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social (SNHIS/FNHIS). Já em 2008 houve a elaboração do PlanHab, visando 
atender aos objetivos da PNH, proporcionando a universalização do acesso 
à moradia, em especial, para a população de baixa renda. Houve também o 
desenvolvimento dos planos locais para os estados e municípios (Plano Local 
de Habitação de Interesse Social – PLHIS) (BRASIL, 2010c; BONDUKI, 2009).
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A PNH se estrutura de acordo com o organograma apresentado na 
Figura 1.

Figura 1 – Organograma da Política Nacional de Habitação
Fonte: Brasil (2010c).

Como mostra a Figura 1, o Sistema Nacional de Habitação está 
subdividido em dois subsistemas: o SNHIS e o Sistema Nacional de Mercado. 
Cada subsistema irá operar com diferentes fontes de recursos e condições 
de financiamento. Dessa forma, subsidiam moradias em todos os segmentos 
sociais. O SNHIS foi instituído pela Lei nº 11.124 (BRASIL, 2005), e suas ações 
são voltadas para o atendimento do interesse social. A mesma lei também 
instituiu a criação do FNHIS e, também, o Conselho Gestor (CGFNHIS). A 
criação do SNHIS foi importante para promover maior integração entre os 
três níveis de Governo, possibilitando que as regras de articulação financeira 
sejam mais bem asseguradas.

Os programas federais de PNH foram divididos em dois eixos: a 
urbanização de assentamentos precários e a produção habitacional. Alguns 
programas merecem destaque, como o Programa de Subsídio à Habitação, 
que direciona recursos integralmente às famílias que recebem até três salários 
mínimos na aquisição do imóvel, e o Programa de Crédito Solidário, que 
financia subsídios (sem juros) para a aquisição de materiais de construção, 
reforma, aquisição de terreno e a construção com recursos oriundos do 
Fundo de Desenvolvimento Social (FDS). O mesmo acontece com o Programa 
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Social da Moradia (cujas ações utilizam os recursos do FNHIS, oriundos do 
Orçamento Geral da União (OGU), e o Pró-Moradia, focado na urbanização 
de áreas precárias, com recursos do FGTS) (BRASIL, 2010c; BONDUKI, 2009).

O FGTS, criado em 1966, é considerado um fundo de natureza privada, 
sob a responsabilidade da gestão pública. É operado pela Caixa Econômica 
Federal e objetiva estabelecer uma poupança compulsória para o trabalhador 
com carteira profissional assinada, segundo a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e, também, fomentar políticas públicas pelo financiamento de 
programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana. 
O FGTS é considerado a principal fonte de financiamento da política de 
habitação e, a partir de 2003, passou a priorizar o atendimento à população 
de baixa renda, abaixo dos três salários mínimos.

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi instituído pelo 
Decreto nº 6.025 (BRASIL, 2007), que expressa medidas de estímulo que 
permitam o investimento privado, possibilitando uma ampliação dos 
investimentos públicos em obras de infraestrutura (BRASIL, 2007).

Com o PAC, foram destinados aos programas habitacionais R$ 17 bilhões 
entre 2007 e 2010. O Programa tem como objetivo construir grandes obras 
de infraestrutura, divididas em três grandes eixos, como mostra Pernambuco 
(2013): logística (rodoviária e ferroviária); energética (energia elétrica, petróleo 
e gás natural) e social/urbana (saneamento e habitação). Nesse último eixo 
inclui-se “um programa de caráter social, a Urbanização de Assentamentos 
Precários, prevendo-se recursos orçamentários inusitados para o setor da 
habitação” (BONDUKI, 2009, p. 11).

A importância do PAC está na retomada do planejamento pelo Governo 
e, também, da execução de grandes obras que vão desde o social até a garantia 
de energia. Tal fato tem como intuito contribuir sobremaneira no aumento da 
oferta de emprego e na geração de renda. Este tipo de grande investimento 
em infraestrutura estava adormecido desde o fim do período da ditadura. 
Seu surgimento auxiliou no combate à crise financeira mundial de 2008, bem 
como contribuiu na geração de emprego e renda, o que garantiu à economia 
brasileira maior atividade, amenizando os reflexos da crise mundial no Brasil.

O PAC em 2011 entrou na segunda fase, permanecendo o mesmo tipo 
de planejamento, possibilitando o aprimoramento das experiências de sua 
primeira fase. Buscam-se, nesta nova etapa, maiores recursos e parcerias com os 
entes federados, para que as grandes obras de infraestrutura possam colaborar 
na melhoria da qualidade de vida da população brasileira (BRASIL, 2013b).

No que diz respeito aos investimentos do PAC nas obras de habitação, o 
eixo MCMV atua em três frentes: Financiamento Habitacional (SBPE, num total 
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de 27 empreendimentos com financiamento habitacional, tanto para imóvel 
novo quanto para imóvel usado); MCMV (também, 27 empreendimentos) 
e, urbanização de assentamentos precários (com o objetivo de melhorar a 
qualidade das habitações e da mobilidade dos assentamentos precários). 
O PAC possui 1.224 empreendimentos de urbanização de assentamentos 
precários (BRASIL, 2017; BRASIL, 2013a).

A análise mais aprofundada será dedicada ao MCMV, em virtude de 
sua ampla repercussão e também de “sua meta cabalística de um milhão 
de unidades habitacionais” (BONDUKI, 2009, p. 8). Na verdade, esse total diz 
respeito à primeira fase do programa, pois a meta é construir três milhões 
de moradias até 2014 (GALVÃO; GALVÃO, 2012). O programa, lançado pelo 
Governo Lula em 2009, a partir de insumos formulados pelo PlanHab, com 
a ampliação do financiamento de moradias e infraestrutura, gera mais 
empregos e oportunidades de negócio. O MCMV tem se apresentado como 
uma estratégia de recuperação do “passivo social relacionado ao déficit 
habitacional acumulado, e à demanda futura estimada até 2023” (BRASIL, 
2013a). O Governo espera que, com o programa, em dez anos os brasileiros 
possam atingir um novo patamar de acesso à moradia para os mais carentes.

O MCMV foi baseado na experiência chilena que passou pela avaliação 
do setor da construção civil e foi considerado o modelo mais adequado na 
dinamização da produção de moradias. A implementação do programa conta 
com a marcante presença do setor privado (CARDOSO; ARAGÃO; ARAUJO, 
2011). O investimento previsto, R$ 34 bilhões, dos quais R$ 25,5 bilhões 
oriundos do OGU, R$ 7,5 bilhões do FGTS e R$ 1 bilhão do BNDES. Ele pode 
ser dividido em duas fases. A primeira com a meta de um milhão de moradias 
para famílias com renda de até dez salários mínimos. O montante de recursos 
foi dividido conforme a estimativa de déficit habitacional de cada região, da 
seguinte forma: Sudeste, 37%; Nordeste, 34%; Sul,12%; Norte, 10%; e por fim, 
Centro-Oeste, 7% dos recursos (BRASIL, 2013a).

Nesse programa, o Governo assegura subsídio às famílias de baixa renda, 
além do melhoramento das taxas de juros nos financiamentos habitacionais, 
garantindo também o pagamento da primeira prestação só após a entrega 
do imóvel. 

Na aquisição por financiamento, o cidadão pode optar por não pagar 
a entrada; houve ainda um barateamento no valor do seguro e dos custos 
com o cartório. Surge, também, um instrumento importante no programa: o 
Fundo Garantidor de Habitação (FGHAB), que possibilita o refinanciamento de 
prestações para aqueles que se encontram desempregados ou que estejam 
incapacitados temporariamente de realizar o pagamento, por exemplo. A 
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distribuição dos R$ 34 bilhões se dá da seguinte forma: a maior parte dos 
recursos investidos é em subsídios, somando R$ 26 bilhões do total, ficando 
R$ 2 bilhões para o FGHAB; outra parcela significativa vai para financiamento 
da infraestrutura, somando R$ 5 bilhões, como apresenta a Tabela 2.

Tabela 2 – Distribuição dos recursos

Fonte: Brasil (2010c).

Atendimento R$ bilhões

Subsídio à moradia, renda de até R$ 1.395,00 16,0

Subsídio e financiamento à moradia, renda de até R$ 2.790,00 10,0

Financiamento à infraestrutura 5,0

Fundo Garantidor de Habitação (FGHAB) 2,0

Financiamento à cadeia produtiva 1,0

Total 34,0

De acordo com o Governo, esse programa de habitação é o maior 
programa da história do Brasil, com o foco na população de baixa renda, 
isto é, nas famílias com renda de até R$ 1.395,00, pois é nessa faixa de 
renda que está o maior déficit habitacional, representando 6,55 milhões de 
moradias. Como visto, a maioria dos programas anteriores se concentrava 
na classe média. O programa MCMV foca, também, as famílias com renda de 
R$ 1.395,00 a R$ 2.750,00, disponibilizando o mesmo número de unidades 
habitacionais. Também disponibiliza, na primeira fase do programa, uma 
parcela das unidades habitacionais construídas para as famílias com renda 
média de R$ 2.750,00 a R$ 4.600,00, como mostra a Tabela 3.

Renda Déficit acumulado Metas do Minha Casa, 
Minha Vida

Déficit 
acumulado 

atendido

(em R$) (em %) (valor absoluto,  
em mil) (em %) (valor absoluto,  

em mil) (em %)

Até 1.395 91 6.550 40 400 6

1.395 a 2.790 6 430 40 400 93

2.790 a 4.600 3 210 20 200 95

100 7.200 100 1.000 14

Tabela 3 – Déficit acumulado e as metas do Programa Minha Casa, Minha Vida – 
distribuição do déficit por faixa de renda

Fonte: Bonduki (2009).
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Na segunda fase do MCMV está havendo um reajuste nos valores das 
faixas de renda, além de haver uma ampliação em suas metas e intenções. 
Segundo o Ministério das Cidades, o objetivo é aumentar o atendimento 
da faixa 1 (mais carente de moradia) e, também, melhorar as especificações 
das moradias. A partir destas alterações, as faixas de renda passam a ser as 
seguintes: faixa 1 – famílias com renda de até R$ 1.600,00; faixa 2 – famílias 
com renda de até R$ 3.100,00; e, por fim, faixa 3 – famílias com renda entre R$ 
3.100,01 e R$ 5.000,00; estas faixas também se aplicam às famílias que moram 
na zona rural, como mostra a Tabela 4.

No entanto, contra o programa MCMV e suas contradições, recaem 
várias críticas. Só para se ter uma ideia, em 2009, o MCMV contratou 275.528 
unidades, representando R$ 14,08 bilhões. Destas, 217.906 unidades se 
referem a contratações realizadas com empresas da construção civil e apenas 
57.622 dizem respeito àquelas contratadas diretamente com as famílias 
beneficiadas (BRASIL, 2010a).

De acordo com Cardoso e Aragão (2013), o Programa nasceu visando 
atender, além do social, o econômico também. Surgiu com o intuito de 
combater a crise econômica que assolava o mundo em 2008 e que começava 
a ameaçar a sociedade brasileira. Nessa perspectiva, a proposta do programa 
é reduzir a pobreza através da moradia mais digna e da geração de emprego 
e renda, por meio da construção civil.

O maior déficit habitacional urbano se encontra na população de baixa 
renda. Sendo assim, com base em dados da primeira fase do programa já 

Tabela 4 – Segunda fase: metas de concentração até dezembro de 2014

Faixa de renda familiar Número de 
unidades Modelo Recurso

Até R$ 1.600,00 1.200.000 Subsídio1 + RET2 OGU

Até R$ 3.100,00 600.000

Subsídio + 
Financiamento + FGHAB 

+ RET + Redução do 
seguro + Redução de 

juros

OGU + FGTS

De R$ 3.100,01 a 
R$ 5.000,00 200.000 Financiamento + FGHAB 

+ Redução de seguro FGTS

Total 2.000.000 __ __

Fonte: Brasil (2013a).
Nota: 1 Retorno equivalente a 10% da renda do beneficiário durante 10 anos; 2 RET: Regime Especial de 
Tributação – para imóveis avaliados em até R$ 85.000,00.
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concluída, a população com renda de até R$ 1.395,00 acaba por somar 91% 
do déficit total. A contradição do programa MCMV está no fato de que essa 
população receberá apenas 40% das unidades, totalizando um atendimento 
de apenas 6% do déficit habitacional, ao passo que as famílias com rendimento 
na faixa de R$ 1.395,00 a R$ 2.790,00 receberão outros 40% das unidades, 
embora representem apenas 6% do déficit habitacional e, portanto, terão um 
atendimento de 93% do déficit habitacional total.

Dados parciais de maio de 2012, referentes à segunda fase do programa, 
revelam que as moradias construídas estão sendo entregues às famílias que 
se enquadram na faixa 2 do programa, sendo que deveria ser priorizada a 
população de baixa renda, já que tem mais urgência no recebimento destas 
moradias. A Tabela 5 corrobora esta afirmação.

Distribuição das entregas  por faixa de renda familiar

Faixa de renda mensal Unidades (%)

Até R$ 1.600,00 189.402 23,7

Entre 1.600,00 e R$ 3.100,00 550.684 68,8

Entre 3.100,00 e R$ 5.000,00 59.843 7,5

Total 799.929 100,0

Tabela 5 – Distribuição das moradias por faixa de renda

Fonte: Brasil (2013a).

Rolnik (2010) expressa muito bem esta preocupação ao salientar que:
[...] é para a faixa de 3 a 6 salários mínimos que o programa está 
funcionando melhor. As grandes construtoras estão lançando 
seus produtos para este segmento especialmente nas periferias 
metropolitanas. O problema, portanto, é que o programa 
não está conseguindo atender com preferência os que mais 
precisam, que são os moradores das grandes cidades que estão 
indo hoje adensar favelas e construir nas lajes.

Ainda de acordo com Rolnik (2010), o programa tem conseguido atingir 
a classe C, anteriormente não atendida pelas construtoras, mas as classes D e 
E ainda continuam não sendo beneficiadas. Ficam evidentes as disparidades 
entre os atendimentos. O que se deve fazer é um melhor equacionamento 
visando atender satisfatoriamente a população de baixa renda, a que mais 
carece de recursos.

Além do mau equacionamento na divisão das unidades habitacionais, 
tem se constatado outro problema: o tempo de espera de recebimento 
do imóvel tem sido maior entre os compradores concentrados na faixa de 
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renda de até R$ 1.395,00. Em outras palavras, o ônus recai sobre aqueles que 
mais necessitam da moradia e que, em tese, deveriam ter suas demandas 
atendidas prioritariamente.

Questiona-se, também, a qualidade dessas habitações, preocupação 
que tem fundamento, tendo em vista os problemas estruturais que parte dos 
empreendimentos vem apresentando. Corrobora essa afirmação a realidade 
vivenciada no Morro do Bumba, em Niterói, RJ: decorridos três anos da 
tragédia ali ocorrida, a construção dos apartamentos que serão destinados 
àqueles que perderam a moradia parou face aos problemas estruturais que 
esses apartamentos, ainda em construção, vêm apresentando. As rachaduras 
são visíveis, como se observa na Figura 2.

Figura 2 – Problemas estruturais de algumas habitações do Programa
Fonte: Azevedo (2013).

Outro problema gerado pelo Programa MCMV foi que ele acabou 
estimulando o valor da terra e, por conseguinte, do imóvel, o que favoreceu 
em demasia a especulação imobiliária, culminando numa maior segregação 
espacial e na “captura privada de investimentos públicos. Assim, a política 
habitacional de interesse social se tornará cada vez mais inviável” (FIX; 
ARANTES, 2009, p. 5). 

A maneira como ocorreram os diálogos a respeito da definição da forma 
de implementação do Programa também é alvo de crítica. Motta (2016) 
afirma que este diálogo foi realizado pelo Governo Federal com os setores 
imobiliários e com os construtores, desconsiderando os outros grupos 
sociais em definições que são de interesse geral. A exclusão da sociedade do 
diálogo acaba comprometendo a legitimidade do processo e atendendo “aos 
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interesses do empresariado da construção civil” (MOTTA, 2016, p. 9) e o setor 
imobiliário. 

É preocupante também a forma com que a Caixa Econômica faz o 
repasse às empreiteiras, pois do jeito que vem sendo realizado é muito 
difícil ter um maior controle sobre estes recursos. Mesmo existindo diretrizes 
que estabelecem que os terrenos devam possuir infraestrutura adequada, 
o que se observa, na prática, é que as construtoras produzem as unidades 
habitacionais em áreas distantes e sem infraestrutura. A localização dos 
empreendimentos pode ser distante e imprópria e podem ficar em regiões 
carentes de emprego, de infraestrutura e de equipamentos. Outra questão é 
que, com a crescente demanda por moradia, pode aumentar o valor da terra, 
fazendo com que o valor do imóvel aumente muito (CARDOSO; ARAGÃO, 
2011; BONDUKI, 2009).

Bonduki (2009) afirma que a construção de um milhão de moradias 
através do MCMV não significa muito, nesta primeira fase, pois o déficit, 
hoje, é por volta de 7,2 milhões e que a tendência deste número é aumentar 
em virtude de uma demanda de 27 milhões para os próximos quinze anos, 
além do evidente risco de produzir moradias precárias e em localizações 
impróprias.

Por conseguinte, ao mesmo tempo em que o Brasil apresenta 7,2 milhões 
de déficit, também possui 6 milhões de casas e apartamentos desocupados. 
O que se observa, segundo Rolnik (2008), é a inexistência nesse programa de 
qualquer medida voltada ao reaproveitamento de imóveis vazios e ociosos, 
bem como de ações voltadas à reabilitação dos espaços urbanos e, também, 
ao estímulo da locação social.

Apesar dos aspectos negativos, o MCMV tem dado passos importantes 
para construir políticas que garantam o direito à habitação, visando reduzir 
as desigualdades e a pobreza. É importante que os programas de habitação 
atendam aos anseios de todas as camadas da sociedade, mas, prioritariamente, 
à população de baixa renda, seja através da construção de moradias ou da 
ocupação de moradias ociosas; é importante que as habitações estejam 
conectadas à malha urbana, além de possuírem a infraestrutura necessária, 
fornecendo serviços urbanos adequados. Seria extremamente sensato que o 
MCMV e possíveis outros programas habitacionais não incorram nos mesmos 
erros já verificados. São desafios enormes, mas viáveis, mediante políticas 
públicas melhor estruturadas com foco no problema em longo prazo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O problema da habitação urbana no Brasil decorreu do crescimento das 
indústrias, pois as cidades começaram a receber contingentes cada vez maiores 
de pessoas. Teve então início a primeira ação governamental voltada para a 
habitação. O Estado brasileiro forneceu, no início do século XX, incentivos para 
as empresas que quisessem construir habitações populares. No entanto, essas 
empresas imobiliárias realizaram o parcelamento do solo e, por conseguinte, 
venderam àqueles que tinham condições financeiras para comprar.

Dessa forma, as políticas de habitação no Brasil se voltaram pouco para as 
populações de baixa renda. Durante muito tempo na história do Brasil, o que 
se observa é a adoção de políticas que os estudiosos consideram burguesas, 
por focalizarem a atenção nas classes médias e altas. O que ocorreu no Brasil, 
portanto, foi a perpetuação desses modelos de políticas urbanas. 

A partir da Carta Magna de 1988, o direito à moradia passa a ser 
assegurado, sendo considerado um dos direitos fundamentais humanos, 
estando intrinsicamente ligado a outros direitos, como educação, saúde, 
alimentação e lazer, por exemplo. 

É muito importante que todos esses direitos sejam assegurados a 
toda a população. Mas o que se observou neste capítulo foi que o fosso da 
desigualdade social tem aumentado. A Constituição Federal, embora garanta 
os direitos fundamentais aos cidadãos, não tem dado conta, na prática, de 
reduzir as desigualdades sociais.

Recentemente, no Governo Lula, emergiu uma nova Política Nacional 
de Habitação, cuja maior expressão é o MCMV. Este programa, considerado 
ambicioso, visa à inclusão da população aos benefícios da moradia digna. 
O MCMV, no seu cerne, tem o foco na população pobre. No entanto, várias 
críticas recaem sobre o programa, pois, na prática, ele tem mostrado que 
os maiores beneficiados são outros. Isso porque tem ocorrido um mau 
equacionamento na divisão das unidades habitacionais, além da população 
de baixa renda estar sendo prejudicada na espera pela entrega do imóvel. Por 
outro lado, essa mesma população foi excluída do diálogo entre o Governo 
Federal e os setores imobiliários/construtores, fato grave, pois não se ouviram 
as reais necessidades daqueles que seriam o público-alvo do programa. 
Portanto, as elites, mais uma vez, foram privilegiadas.

Outra crítica é que o MCMV gerou uma especulação imobiliária que 
acarretou no aumento exacerbado do valor da terra e dos imóveis. Hoje os 
valores dos imóveis, impostos pelo mercado imobiliário, estão extremamente 
altos, com preços antes não imaginados. O que faz com que o sonho da casa 
própria fique mais distante ainda.
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Ainda assim, o programa MCMV, mesmo com seus problemas, tem 
se mostrado de extrema importância para a consolidação das políticas de 
habitação no Brasil. O que se revela imprescindível são ajustes visando maior 
atendimento às camadas que mais carecem do acesso à moradia. Necessário 
também que o mercado de imóveis seja mais bem regulado para por um 
freio na especulação imobiliária e viabilizar o acesso à moradia. O Estado 
ainda deve estimular a ocupação das moradias ociosas e desocupadas, pois 
ajudará a desafogar o gargalo referente ao déficit habitacional. Finalmente, 
é necessário que os imóveis em construção sejam providos de infraestrutura 
necessária, com acesso a serviços urbanos apropriados. 

Em suma, é fundamental que o Governo enfrente esses enormes 
desafios, visando à redução das desigualdades econômicas e sociais. Ele deve 
ser o grande articulador de políticas públicas urbanas em conjunto com a 
sociedade, ouvindo e atendendo aos seus anseios. 
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INTRODUÇÃO

Dentre as diversas políticas de distribuição de renda e redução da 
pobreza, a qualificação profissional se destaca no sentido de oportunizar o 
acesso ao mundo do trabalho, em ocupações que requerem determinados 
conhecimentos e que, por isso, tendem a ter uma remuneração superior à das 
ocupações que não exigem conhecimentos específicos.

No Brasil, a qualificação profissional tem uma longa história de acertos 
e erros, continuidades e descontinuidades e diferentes visões ao longo do 
tempo. Ainda que qualificação profissional tenha como foco a aprendizagem 
profissional, no Brasil, ela por vezes está ligada à educação profissional que, 
além do foco no ofício em si, também trata do aumento da escolaridade.

O objetivo do presente capítulo é descrever e analisar as principais 
políticas e ações públicas voltadas à qualificação profissional enquanto 
instrumentos de redução de pobreza no Brasil. 

HISTÓRIA DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL: 
DOS PRIMÓRDIOS NA EUROPA ATÉ O FIM DO GOVERNO 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (2002)

Desde os primórdios da qualificação profissional no Brasil até o fim do 
Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), esta percorreu um caminho 
de evolução, de forma ora mais consistente, ora menos consistente. Para 
entendimento deste caminho, trata-se a seguir dos seguintes temas:

a) ensino profissional: origem e evolução;
b) os primeiros passos do ensino profissional no Brasil;
c) evolução do ensino profissional no Brasil: das escolas de aprendizes 

artífices aos centros federais de educação tecnológica;
d) qualificação profissional no Governo FHC.

O ENSINO PROFISSIONAL: ORIGEM E EVOLUÇÃO

Segundo Manfredi (2002), a questão da educação profissional vem 
acompanhando as práticas humanas desde os períodos mais remotos da 
história, quando os humanos transferiam seus saberes profissionais por 
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meio de uma educação baseada na observação, na prática e na repetição, 
passando conhecimentos e técnicas uns aos outros, de geração para geração.

Na visão de Nascimento (2007, p. 39, grifo do autor):

O ensino profissional, cujas origens situam-se em tempos remotos, 
é oriundo de um contexto em que graçavam duas concepções 
básicas e diferentes de ensino. Uma dirigia-se à educação formal 
e, por conseguinte, desfrutava de um certo caráter sistemático 
que, na Idade Média, deu origem aos colégios e universidades 
que hoje possuímos. A outra concepção de ensino – com 
características progressivas, não sistemáticas, lentas e sem 
método – refere-se àquele destinado à aprendizagem de 
ofícios e que ficou conhecido como aprendizagem medieval. Foi 
desta última que se derivou o ramo de ensino que conhecemos 
hoje como ensino profissional.

Segundo relata Nascimento (2007), a aprendizagem na Europa na Idade 
Média decorre, essencialmente, do desenvolvimento da atividade artesanal, 
cuja figura central era o mestre de ofícios, que passava o seu saber a seus 
aprendizes, que ficavam a maior parte do tempo com seus mestres, observando, 
ajudando e aprendendo até se tornarem eles mesmos os mestres.

Esse método era lento, quase individualizado e muito limitado, pois o 
trabalho, feito sob encomenda, era afetado pela demanda da comunidade, e 
a variedade dependia das necessidades locais e encomendas personalizadas, 
interrompidas por recrutamento militar ou epidemias. Assim, também, muito 
saber se perdeu, porque os maiores segredos não eram repassados dos 
mestres aos aprendizes.

Em vigor até meados do século XIX, este modo de ensino só começou a 
ser substituído com o início da industrialização, quando tem início o processo 
de aprendizagem por método.

É importante notar que os passos mais acelerados que se deram 
na evolução do processo de gerar, acumular e promover novas 
técnicas, novos métodos, novos materiais de instrução e meios 
capazes de permitir um maior e eficiente desenvolvimento do 
potencial humano foram e continuam sendo o produto ou 
resultado de uma série de eventos que exigiram (e ainda estão 
a exigir) a utilização máxima da capacidade de imaginação e 
criatividade da mente humana. Isso ocorreu em períodos de 
emergências ou naqueles em que a estabilidade das mudanças 
e as esperanças por um mundo e uma vida melhor estavam em 
perigo (NASCIMENTO, 2007, p. 44-45).

Nesse sentido, respondem pelo desenvolvimento do ensino eventos 
como: máquina a vapor, Ferrovia Transiberiana, divisão racional do trabalho 
com a produção em série, conflitos internacionais, conquista espacial, entre 
outros.
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Durante sua trajetória, o ensino de ofícios recebeu diferentes 
contribuições para a evolução de seus métodos. Algumas das principais 
contribuições foram:

a) Método Della-Vos (sistematização do processo de ensino);
b) Método dos quatro Passos de Carles Allen (análise do trabalho, criação 

de material didático);
c) Metodologia de Selvidge (divisão do ofício em duas categorias: 

unidades de operação e unidades de informação);
d) Método de Fryklund (fusão da análise de Allen e Selvidge, tarefas e 

operações).

OS PRIMEIROS PASSOS DO ENSINO PROFISSIONAL NO BRASIL

O Brasil teve um cenário marcado pela escravidão no início do processo 
de qualificação profissional, o que acarretava desprestígio ao trabalho 
manual, conforme destaca Nascimento (2007, p. 64, grifo do autor):

As relações escravistas vigentes no período inicial de nossa 
história foram um fator inibidor no que concerne a força 
de trabalho livre e seu direcionamento para a produção 
artesanal e manufatureira. O emprego de escravos nos 
diferentes ofícios (carpinteiros, pedreiros, ferreiros, 
tecelões, confeiteiros, entre vários outros) afastava aqueles 
denominados trabalhadores livres, pois estes não queriam 
ser confundidos com a mão de obra escrava e, portanto, 
declinavam do exercício das atividades profissionais 
que induziam a tal confusão. Essa atitude era considerada 
da maior importância diante da tendência dos senhores 
(empregadores) de conceberem tudo (incluindo-se aí qualquer 
produtor subordinado ou até sob sua influência direta) como 
coisa ou algo de sua propriedade. Por esta e outras razões as 
então denominadas corporações ou irmandades de ofícios, que 
tão bem se desenvolveram e prosperaram em outros países, 
não conseguiram o mesmo sucesso no Brasil.

Diante desse panorama, quando se precisava de operários, 
principalmente para a Marinha ou outros ofícios de natureza militar, não 
havia gente disponível. A solução do Estado era a convocação compulsória 
e coerciva de homens livres, atingindo assim pessoas que socialmente ou 
politicamente não podiam oferecer resistência, os prisioneiros miseráveis 
e desvalidos de fortuna e os menores órfãos ou abandonados e desvalidos 
em geral.

Fonseca (1961, p. 68), refere que “habituou-se o povo de nossa terra a 
ver aquela forma de ensino como destinada somente a elementos de baixas 
categorias sociais”.
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Assim relata Nascimento (2007, p. 65):

Foi nesse ambiente histórico e nesse contexto sócio, 
econômico, político e cultural de uma sociedade escravista, em 
que o trabalho e alguns homens eram considerados indignos, 
que o ensino profissional no Brasil deu seus primeiros passos. 
Para melhor compreendermos essa, situação, devemos lembrar 
que o trabalho era considerado, naquela época, por toda a 
sociedade, uma atividade marginal.

Queluz (2000, p. 17) reafirma esta questão:

Com o fim da escravidão e a instituição do mercado de mão-
de-obra livre, tornou-se necessária a valorização do trabalho 
produtivo. Em uma sociedade imbuída da concepção negativa do 
trabalho, onde especialmente o trabalho manual era visto como 
degradante, dotá-lo de positividade não era uma tarefa simples.

Diante de todo esse cenário de atraso e penúria, o ensino profissional 
brasileiro nasceu sob o signo e o estigma da marginalização. Era imposto nas 
casas de correção pelo Estado e pelas elites sociais dominantes.

Coube aos jesuítas a tradição de educação de classes, que sobreviveu no 
Império, chegando à República, sem modificações significativas. Mesmo com 
a expulsão dos jesuítas, em 1759, a sua metodologia persistiu. Com a vinda 
da Família Real, criaram-se os primeiros cursos superiores e acirrou-se mais 
ainda o caráter elitista da educação.

Passamos neste período pelas Casas de Educandos Artífices e os Liceus 
de Artes e Ofícios.

EVOLUÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL NO BRASIL: DAS ESCOLAS 
DE APRENDIZES ARTÍFICES AOS CENTROS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA

O início da qualificação profissional no Brasil se deu por meio da criação 
das Escolas de Aprendizes Artífices. Sobre os princípios ideológicos da criação 
destas escolas, Nascimento (2007, p. 102) destaca:

No Brasil, o ensino profissional teve como pontos marcantes 
em suas características e em suas origens pelo menos dois 
princípios ideológicos: o primeiro deles diz respeito à sua 
destinação, pelo qual se procurou atender aos órfãos, aos 
carentes e aos desvalidos da fortuna; o segundo é o que 
se relaciona com a sua função, enquanto instrumento ou 
elemento de estabilização e de manutenção da ordem pública 
social. Atribui-se historicamente ao ensino profissional a função 
de fazer o homem ordeiro [...] Ainda que não nos seja possível 
aceitá-los à luz dos princípios sociológicos atuais, temos o 
dever de procurar entendê-los, pelo menos na sua forma inicial, 
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como ideologia dominante que serviu de pano de fundo para 
compor o cenário em que se deu a criação, a implantação e o 
desenvolvimento das escolas de aprendizes artífices.

Fundadas por Nilo Peçanha, enquanto presidente do Estado do Rio de 
Janeiro, das 5 primeiras Escolas de Aprendizes Artífices, 3 eram destinadas ao 
ensino de ofícios manufatureiros e 2 ao ensino agrícola.

A frase O Brasil de ontem saiu das academias e o de amanhã 
sairá das oficinas assinala o pensamento e a atuação do 
fundador do ensino profissionalizante brasileiro, o presidente 
Nilo Peçanha. Ele foi o líder e comandante desta marcha rumo ao 
futuro e ao desenvolvimento deste grande país (NASCIMENTO, 
2007, p. 110, grifo do autor).

Em 23 de setembro de 1909, o Presidente Nilo Peçanha, considerado o 
Pai do Ensino Profissional no Brasil, assinou o Decreto nº 7.566 (BRASIL, 1909), 
criando 19 Escolas de Aprendizes Artífices, as quais ficaram sob os cuidados 
do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.

Queluz (2000, p. 32) ressalta:

[...] é importante perceber que as Escolas de Aprendizes Artífices 
representavam um papel estratégico no esforço de controle 
social das classes proletárias, de disciplinarização e definição 
do papel do menor. Era também uma instituição difusora dos 
valores republicanos, especialmente da ética do trabalho. 
Procurava atuar como consolidadora da nacionalidade através 
do trabalho produtivo, formador das riquezas da nação e da 
integração dos elementos potenciais de desordem social, 
os menores desvalidos e os estrangeiros, devidamente 
docilizados. Desempenhavam também uma função econômica 
fundamental na constituição de corpos úteis e produtivos 
para a sociedade capitalista, além do preparo especifico 
para o desempenho de ofícios e funções industriais. Por fim, 
desempenhariam um papel importante na elaboração de um 
alfabetismo técnico que traduzisse, para o ensino profissional, o 
nível de desenvolvimento social e industrial do país.

Passado o momento da criação das Escolas de Aprendizes Artífices, 
a sociedade brasileira evolui a partir do processo de industrialização e 
urbanização, o que reflete na política para o ensino profissional, conforme 
destaca Nascimento (2007, p. 185):

O processo de industrialização e urbanização, iniciado pouco 
antes dos anos de 1920, paulatinamente toma corpo, e o seu 
volume e a sua importância impulsionam as transformações e 
melhorias no sistema de ensino profissional promovidas antes 
e principalmente durante o primeiro Governo de Getúlio Vargas 
(1930-1945). Foi um período em que, se por um lado tivemos 
mudanças no perfil e na abordagem econômica (as ideias 
tayloristas, a influência do Instituto de Organização Racional 
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do Trabalho – IDORT), por outro aconteceram mudanças 
ideológicas e políticas expressas na Constituição de 1937, 
na Lei Orgânica de Ensino, promulgada em 1942, bem como 
o restante da legislação que materializou as reformas e as 
mudanças conduzidas pelo ministro da Educação, Gustavo 
Capanema, e, inclusive, a criação do Sistema Nacional de Ensino 
Industrial (SENAI).

A intervenção do estado nesse momento não teve preocupação de 
romper com o caráter dual e elitista do ensino brasileiro, o qual permaneceu a 
transparecer essas características da sociedade colonial. De um lado, o ensino 
profissional para os menos favorecidos e, de outro, o ensino secundário 
propedêutico para os mais favorecidos. 

Essa característica dualista pode ser representada pelo fato de que aos 
estudantes de cursos profissionalizantes não era permitido migrar para a 
série correspondente do curso secundário.

Após um novo período de evolução da sociedade brasileira, novamente o 
ensino profissional é reformulado, conforme destaca Nascimento (2007, p. 225):

O ensino industrial foi novamente reformulado, em 1959, 
e dentre as consequências das modificações, então, 
estabelecidas, verificamos que o primeiro ciclo deixou de ter 
como objetivo o ensino completo de um oficio que requeresse 
uma formação profissional mais longa e passou a ser um curso 
com características do primeiro ciclo do curso secundário, 
embora com orientação técnica.

Relata Nascimento (2007) que, com a promulgação da Lei de Diretrizes 
e Bases da educação Nacional (LDB), Lei nº 4.024 (BRASIL, 1961), passou a 
ser denominado ginásios industriais. Nesse momento, introduziram-se 
atividades de sondagem vocacional e originou-se o ginásio orientado para 
o trabalho. Em 1971, os ramos profissionais do primeiro ciclo do ensino 
médio fundiram-se ao secundário e, desses, todos ao curso primário, o que 
deu origem ao ensino de primeiro grau, chamado de ensino fundamental.

Com a reformulação do ensino industrial, as escolas industriais, advindas 
das escolas de aprendizes artífices, passaram a oferecer cursos técnicos em 
nível de segundo grau, com duração de 4 anos. Quem cursasse 3 anos recebia 
o certificado de conclusão do ensino médio de segundo grau; ao cursar 4 
anos, recebia o certificado de técnico de nível médio. Dessa maneira as 
escolas industriais tornaram-se escolas técnicas.

As escolas mantidas pelo sistema federal passaram a ser denominadas 
escolas técnicas federais. As mantidas pelo estado passaram à condição de 
colégios secundários, seus cursos industriais extintos e substituídos por 
cursos ginasiais e científicos do ensino secundário.
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Como todos os estados contavam com pelo menos uma escola 
federal, esta passou a ter unidades descentralizadas em torno de 1980/90, 
compensando a ausência de ensino profissional no país.

Com esta medida, a sociedade brasileira elegeu o ensino secundário, dito 
propedêutico, para a educação de seus filhos. Assim, o ensino profissional foi 
marginalizado pela sociedade, salvaguarda feita aos cursos de magistério, do 
Colégio Militar e alguns de Contabilidade.

A Lei nº 5.692 (BRASIL, 1971) implantou a reforma do ensino médio no país. 
Ao primeiro grau, ficou a educação geral; ao segundo, a profissionalização. Os 
efeitos atribuídos a ela é que eliminou qualquer chance de profissionalização 
no primeiro grau e não profissionalizou o segundo grau.

É dentro deste contexto que são criados os Centros Federais de Educação 
Tecnológica.

Decidida a extinção dos cursos de Engenharia de Operação, o 
então ministro de Educação e Cultura, Ney Braga, determinou ao 
doutor Euro Brandão, seu secretário geral, que nomeasse uma 
comissão para transferir os cursos de Engenharia de Operação 
das escolas técnicas federais para as escolas de Engenharia das 
universidades federais existentes em cada um dos respectivos 
estados onde esses cursos foram implantados e funcionavam. A 
decisão tomada era impositiva no sentido de que a legislação das 
escolas técnicas não fosse alterada, uma vez que fora essa a posição 
do DEM, apoiado em decisão unânime de todos os diretores das 
escolas técnicas federais (NASCIMENTO, 2007, p. 321).

Depois de muito trabalho, de algumas comissões, enfim em 30 de junho 
de 1978, o presidente Ernesto Geisel assinou a Lei nº 6.545 (BRASIL, 1978), 
criando os centros federais de educação.

Na análise de Nascimento (2007), apesar de todos os problemas técnicos, 
de natureza política e até de interesses pessoais, o projeto foi vitorioso e o 
ensino industrial deu um passo à frente.

Com o fomento das políticas de expansão e desenvolvimento do ensino 
técnico e tecnológico, a partir dos anos 1990, foram criados programas de 
construção e ampliação da rede de escolas técnicas, o que beneficiou o 
interior dos estados e, por conseguinte, o país.

A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO GOVERNO FHC

O Governo FHC realizou reformas em diversas áreas governamentais sob 
a ótica neoliberal, não sendo diferente na educação profissional. Segundo 
Sacristan (1996), na época, uma das críticas mais frequentes ao sistema 
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educacional, feita a partir dos interesses dominantes, é a de seu desajuste em 
relação ao sistema de mercado. 

Nesse sentido, o Governo FHC lança o Plano Nacional de Formação 
Profissional (PLANFOR), visando contribuir para a redução do desemprego e 
do subemprego e combater a pobreza e a desigualdade social. Esse plano se 
fortaleceu dentro do vazio deixado pelas reformas na educação profissional 
conduzidas pelo Governo FHC, com base em estudos e recomendações de 
organismos internacionais que viam na educação um papel essencial para o 
crescimento econômico e para a redução da pobreza. Dessa forma, o plano 
atende ao aspecto essencial de ajustamento às transformações do trabalho/
emprego, cada vez mais rápidas e constantes (PEIXOTO, 2008).

O PLANFOR teve como estratégia de implementação a descentralização 
das atividades, a conjunção de recursos públicos, privados e externos, e a 
participação de múltiplos atores. Conforme Peixoto (2008), a partir desta 
estratégia inovadora foi constituída uma rede de educação profissional 
composta por seis grandes agências formadoras:

a) sistema de ensino técnico federal, estadual e municipal;
b) universidades públicas e privadas;
c) entidades do Sistema S;
d) sindicatos de trabalhadores;
e) escolas e fundações de empresas;
f ) organizações não-governamentais;
g) rede de ensino profissional livre.

O público-alvo do programa eram as pessoas desempregadas, em risco 
de desemprego, micro e pequenos empresários, pessoas consideradas mais 
vulneráveis e populações em risco ou inseridas no mercado informal em 
condições precárias (PEIXOTO, 2008).

Durante sua implementação, o PLANFOR foi monitorado e avaliado 
com o foco de verificar a melhoria das condições de empregabilidade do 
trabalhador, ou seja, o aumento das chances de acesso e permanência no 
mercado de trabalho, fornecendo subsídios para possíveis correções de rota. 
O PLANFOR alcançou os seguintes resultados entre 1995 e 2001: atendimento 
nos programas de qualificação (15,3 milhões de trabalhadores); crescimento 
significativo do volume de recursos disponibilizados pelo Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT) (R$ 28 milhões em 1995 para R$ 493 milhões no ano de 
2001) (PEIXOTO, 2008).

Contudo, o grande destaque da política de educação profissional 
do Governo FHC foi a separação entre o ensino médio e técnico, por meio 
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do Decreto nº 2.208 (BRASIL, 1997), duramente criticado pelas forças 
progressistas da sociedade brasileira (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005).

A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E A INCLUSÃO PRODUTIVA NO 
GOVERNO LULA (2003-2010)

Eleito sob o mote a esperança venceu o medo, o Governo Lula traz 
em seu bojo a expectativa de grande parte da população em mudanças 
progressistas em diversos setores do país. Na área da educação profissional, 
qualificação profissional e inclusão produtiva, a expectativa por mudanças 
também era grande e foi em grande parte atendida mediante ações 
encabeçadas tanto pelo Ministério da Educação (MEC) quanto pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE).

Quanto à educação profissional, o Governo inicia suas ações com o 
retorno da possibilidade da integração dos ensinos médio e técnicos. Após, 
passa a trabalhar com programas focais até a criação dos Institutos Federais, 
com a institucionalização da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica (EPCT) e a expansão desta rede.

Tavares (2012) assinala que a Lei nº 8.948 (BRASIL, 1994) (que trata do 
Sistema Nacional de Educação Tecnológica), em seu § 5° do art. 3°, onde se 
lia que a expansão da oferta da educação profissional por parte da União 
somente poderia ocorrer em parceria, através da Lei nº 11.195 (BRASIL, 
2005), passou-se a ler preferencialmente. Assim, o Governo Lula, após anos 
de congelamento da expansão da rede federal, iniciou uma nova fase. Esta 
Lei é considerada um marco histórico, pelo fato de possibilitar legalmente a 
retomada da expansão da rede.

Quanto à qualificação profissional e inclusão produtiva, o Governo 
lançou o Plano Nacional de Qualificação (PNQ), visando integrar as políticas de 
emprego, trabalho, renda e educação.

A seguir, abordam-se alguns dos principais pontos do Governo Lula no 
tocante a educação profissional, qualificação profissional e inclusão produtiva.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Na área de educação profissional, o Governo Lula se propôs a reconstruí-
la como política pública e a corrigir distorções de conceitos e práticas 
advindos do Governo anterior. O maior exemplo de correção se dá mediante a 
revogação do Decreto nº 2.208 (BRASIL, 1997), que torna novamente possível 
a integração dos ensinos médio e técnico. Contudo, o próprio Ministério da 
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Educação inicialmente opta por programas focais em aparente contradição ao 
compromisso assumido com a sociedade na proposta de Governo (FRIGOTTO; 
CIAVATTA; RAMOS, 2005), como o Programa Escola de Fábrica, Programa 
de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) com Educação Profissional, Programa 
Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM) Urbano e PROJOVEM Trabalhador.

O programa Escola de Fábrica foi implementado a partir de 2005, 
mediante o modelo de parceria público-privada na oferta de formação técnica 
de jovens em cursos de qualificação profissional. O projeto envolvia a União e 
empresas e indústrias de todo o país. O público-alvo eram jovens entre 16 e 24 
anos matriculados na educação básica e com renda familiar per capita de até 
um salário mínimo (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005).

Outro programa ofertado no Governo Lula foi o PROJOVEM, lançado em 
2005, fruto de parcerias de diversos ministérios. O público-alvo eram jovens de 
18 a 24 anos que terminaram a quarta e não a oitava série e que não tinham 
vínculos formais de trabalho (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). Em 2007, é 
criado o PROJOVEM Trabalhador e o PROJOVEM Urbano, a partir da integração 
de outros programas federais (BARBOSA, 2011).

Certamente, houve crítica a esses dois programas, Escola de Fábrica e 
PROJOVEM, por retomarem, em alguma medida, o fundamento que esteve na 
origem da educação profissional no início do século XX: a formação de mão 
de obra necessária ao desenvolvimento econômico e a educação do jovem 
trabalhador para a divisão social do trabalho.

Também em 2005, o Ministério da Educação (MEC) lançou o PROEJA, com 
o qual passou a destinar um percentual das vagas oferecidas pela rede federal 
para jovens acima de 18 anos e adultos com apenas o ensino fundamental. 
A oferta poderia se dar mediante cursos de formação inicial e continuada ou 
habilitação técnica. Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) destacam que, com o 
reconhecimento dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) como 
instituições de ensino superior, a oferta de ensino médio seria prejudicada em 
prol da oferta de ensino superior e, nesse contexto, a instituição do PROEJA 
tenderia a ter fundamentos mais corporativos do que ético-políticos, tanto 
para a Rede Federal EPCT quanto para a Secretaria de Educação profissional 
e tecnológica do MEC. Some-se a isso o fato que a cultura do trabalho simples 
e da baixa escolaridade dos trabalhadores, cultura essa que esteve na origem 
das Instituições Federais, havia muito fora superada pela cultura do trabalho 
complexo, de base científico-tecnológica, e pela relação pedagógica com 
jovens em idade escolar.
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A Evolução do Ensino Profissional no Governo Lula: da Criação da 
Universidade Tecnológica aos Institutos Federais

Dentro deste novo contexto proposto pelo Governo Lula para o ensino 
profissional, o ensino técnico ultrapassa o ensino fundamental e técnico para 
também compor o ensino superior, denominado então ensino tecnológico.

Essa foi, de fato, a grande e definitiva revolução jamais acontecida no 
ensino profissional brasileiro. Foi essa mudança a responsável pela maior 
conquista do nosso ensino profissional nestes 100 anos de existência ou 
de sua trajetória que vai do ensino de ofícios à universidade tecnológica, 
passando da educação profissional à educação tecnológica (NASCIMENTO, 
2007, p. 281-282).

De fato, a partir da instituição CEFET-PR, é criada, em 2005, por intermédio 
da Lei nº 11.184 (BRASIL, 2005), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR), coroando a história do ensino profissional até então.

Contudo, três anos após a criação da UTFPR, o Governo altera a 
estratégia para a educação profissional e, no final de 2008, por intermédio 
da Lei nº 11.892 (BRASIL, 2008), cria os Institutos Federais e institucionaliza a 
Rede EPCT. Os institutos federais, em sua maioria, advêm da transformação 
das escolas técnicas federais existentes, unidas para criar novas autarquias. A 
Lei inova ao determinar porcentagem de oferta de vagas de cada instituição 
para dois setores carentes de formação, a saber: 50% das vagas para cursos 
técnicos, prioritariamente na forma de cursos integrados, e 20% para cursos 
de licenciatura com vistas à formação de professores de educação básica.

Dessa forma, o Governo Lula, que desde seu início deu mostras da 
importância da educação profissional, em 2008, lança seu projeto nacional 
para o setor e, ato contínuo, realiza uma grande expansão da Rede EPCT. 
Dados do MEC dão conta de que, em 2002, o número de escolas técnicas era 
de 140 e, no encerramento do Governo, em 2010, o número chegou a 366 
escolas, o que representa um aumento superior a 250% (BRASIL, 2013a). O 
mapa do Brasil após a expansão da Rede EPCT ficou configurado conforme 
demonstra a Figura 1.
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Figura 1 – Rede EPCT em 2010
Fonte: Brasil (2013a).

A primeira fase dessa expansão teve como objetivo a implantação dos 
Institutos Federais em estados ainda desprovidos destas instituições, além 
de unidades em periferias de grandes centros urbanos e em municípios 
interioranos distantes dos grandes centros. A segunda fase teve como 
objetivo a implantação dos Institutos em cidades-polo e utilizou como 
critérios (TAVARES, 2012, p. 13):

(i) distribuição territorial equilibrada das novas unidades;

(ii) cobertura do maior número possível de mesorregiões;

(iii) sintonia com os Arranjos Produtivos Locais;

(iv) aproveitamento de infraestruturas físicas existentes;

(v) identificação de potenciais parcerias.

Tavares (2012) destaca que a expansão foi possível em virtude do cenário 
político, econômico e social do Brasil, fruto da relativa estabilidade econômica, 
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de forma que a educação profissional assume o papel de promoção do 
desenvolvimento do país por meio da oferta de ensino, pesquisa e extensão 
em alinhamento com os Arranjos Produtivos Locais; a formação de professores, 
em especial na área de ciências, e a formação de técnicos, tecnólogos e 
engenheiros em setores estratégicos da economia nacional.

PLANO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO

O PNQ foi lançado pelo Governo Lula em substituição ao PLANFOR, 
oriundo do Governo FHC. As principais diretrizes do PNQ foram:

h) o desenvolvimento político-conceitual;
i) a articulação institucional;
j) a efetividade social e política;
k) a qualidade pedagógica.

Assumindo como público os trabalhadores sem ocupação, rurais, 
autônomos, domésticos, egressos do sistema penal, beneficiários de políticas 
de inclusão social, entre outros, o programa teve sua implementação de forma 
descentralizada, por meio de dois mecanismos distintos e complementares: 
os Planos Territoriais de Qualificação (PLANTEQS) que contemplam projetos 
e ações de qualificação social e profissional circunscritos a um território 
(unidade federativa, mesorregião, microrregião ou município) e os Projetos 
Especiais de Qualificação (PROESQS), que contemplam a elaboração de 
estudos, pesquisas, materiais técnico-didáticos, metodologias e tecnologias 
de qualificação social e profissional destinadas a populações específicas ou 
abordando aspectos da demanda, oferta e do aperfeiçoamento das Políticas 
Públicas de Qualificação e de sua gestão participativa, implementados em 
escala regional ou nacional. 

Assim, os Planteqs foram realizados em parceria com os Governos 
Estaduais e/ou municipais, e os PROESQS em parceria com entidades 
regionais ou nacionais (BRASIL, 2003).

A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E A INCLUSÃO 
PRODUTIVA NO GOVERNO DILMA

O Governo Dilma foi eleito como continuidade do Governo anterior e, 
no tocante à educação profissional, qualificação e inclusão produtiva eram 
esperadas a ampliação dos programas e políticas herdadas da era Lula. 
Contudo, o que se viu foi o lançamento de um grande programa de oferta 
de educação profissional e tecnológica denominado Programa Nacional 
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de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), que serviu como um 
guarda-chuva para programas, projetos e ações de assistência técnica e 
financeira na supracitada área.

PRONATEC

Em 2011 foi instituído, por intermédio da Lei nº 12.513 (BRASIL, 2011), o 
Pronatec. Tinha como objetivos (art. 1º):

I – expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos 
de educação profissional técnica de nível médio presencial 
e a distância e de cursos e programas de formação inicial e 
continuada ou qualificação profissional;

II – fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento 
da educação profissional e tecnológica;

III – contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio 
público, por meio da articulação com a educação profissional;

IV – ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, 
por meio do incremento da formação e qualificação profissional;

V – estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a 
oferta de cursos de educação profissional e tecnológica;

VI – estimular a articulação entre a política de educação 
profissional e tecnológica e as políticas de geração de trabalho, 
emprego e renda.

Uma característica importante do Pronatec é a especificação dos 
públicos-alvo do programa que visa atuar efetivamente na redução da 
pobreza e na inclusão produtiva (BRASIL, 2011).

O Pronatec desenvolve as seguintes iniciativas (BRASIL, 2013b):
a) expansão da rede federal: dando sequência à expansão da Rede EPCT 

iniciada no Governo anterior, com o Pronatec o objetivo é atingir 562 
unidades em 2014, gerando 600 mil vagas;

b) Programa Brasil Profissionalizado: tem por objetivo a ampliação da 
oferta e o fortalecimento da educação profissional e tecnológica 
integrada ao ensino médio nas redes estaduais, em parceria com o 
Governo Federal. Com o Pronatec, até 2014 o programa conveniará 
recursos em um montante de R$ 1,8 bilhão aos estados e municípios 
(BRASIL, 2013c);

c) Rede e-Tec Brasil: tem como finalidade a oferta gratuita de cursos 
técnicos e de formação inicial e continuada ou de qualificação 
profissional, na modalidade a distância. Podem compor a rede e-Tec 
Brasil as instituições da Rede Federal de EPCT; as unidades de ensino 
dos serviços nacionais de aprendizagem (SENAI, SENAC, SENAR 
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e SENAT); e instituições de educação profissional vinculadas aos 
sistemas estaduais de ensino;

d) Acordo de Gratuidade com os serviços nacionais de aprendizagem: 
firmado inicialmente em 2008, tem por objetivo a ampliação da 
gratuidade dos cursos oferecidos pelos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem. O Pronatec renovou o acordo para sequência da 
ampliação progressiva da oferta de vagas gratuitas destinadas 
a pessoas de baixa renda, com prioridade para estudantes e 
trabalhadores nos cursos técnicos e de formação inicial e continuada 
ou de qualificação profissional ofertadas pelo Sistema S;

e) Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) Técnico e Empresa: o FIES 
Técnico tem como objetivo financiar, de maneira individual, cursos 
técnicos e cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação 
profissional, estudantes e trabalhadores em escolas técnicas privadas 
e nos serviços nacionais de aprendizagem. O FIES Empresa objetiva 
financiar as empresas no custeio da formação inicial e continuada de 
seus trabalhadores, inclusive no local de trabalho;

f ) Bolsa Formação: além das iniciativas voltadas ao fortalecimento do 
trabalho das redes de educação profissional e tecnológica existentes 
no país, o Pronatec criou a Bolsa Formação, por meio da qual serão 
oferecidos, gratuitamente, cursos técnicos para quem concluiu o 
Ensino Médio e para estudantes matriculados no Ensino Médio e 
cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional.

Assim, o Pronatec atua envolvendo diversos atores e consolida a 
expansão da rede de educação profissional, conforme havia previsto 
Nascimento (2007, p. 409-410):

Atualmente a rede de ensino profissional se expande de forma 
vertiginosa por todo o país. Nela se assinala a presença dos 
Governos Federais, estaduais e municipais, além dos sistemas 
empresariais representados pelas redes do chamado sistema S 
(Senai, Senac, Sesi, Sesc, Senar, etc.), tão tradicional quanto o 
próprio sistema federal, [...], e por inúmeras escolas particulares.

Contudo, como efetiva novidade, o Pronatec criou a Bolsa Formação 
e o FIES Técnico, visto que as outras ações já vinham sendo executadas de 
forma autônoma. A forma de organização do programa, que funciona com 
parcerias entre o Governo Federal, Governos Estaduais, Instituições Federais, 
Sistema S e empresas dificulta o levantamento de dados, não sendo possível 
até o momento aferir o sucesso ou não do programa. Contudo, Tavares (2012) 
afirma que o programa tem sofrido críticas em especial pela possibilidade de 
repasse de recursos públicos para a iniciativa privada. 
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RESUMO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL: DE 
1909 A 2011

A história vista sobre a educação profissional no Brasil, do seu início 
oficial em 1909 até o ano de 2011, pode ser resumida, conforme o Quadro 1.

O ensino profissional, desde a sua criação, sofreu várias modificações, 
adequações, remodelações. Segundo Nascimento (2007), passados mais de 
100 anos de história, o ensino profissional brasileiro evoluiu do ensino de 
ofícios, da artesania, do ensino de manufaturas e da formação dos operários 
e da força de trabalho nacional, para o ensino industrial e agrícola, para o 
ensino técnico industrial e agrotécnico, para o ensino profissional de nível 
técnico e tecnológico e, finalmente, para o ensino superior tecnológico, para 
a pesquisa e para o desenvolvimento.

Ano Educação profissional no Brasil

1909

O Decreto nº 7566 (BRASIL, 1909), sancionado pelo então Presidente da República 
Nilo Peçanha, instituiu oficialmente a educação profissional brasileira que, vista 
como instrumento de capacitação ou adestramento para atender ao crescente 
desenvolvimento industrial e ao ciclo de urbanização, tinha caráter assistencialista 
em relação à massa trabalhadora

Ocorreu a criação de 19 Escolas de Aprendizes Artífices, difundidas com o intuito 
de preparar gerações vindouras para a continuidade dos ofícios, suprindo, assim, o 
mercado produtivo, dominado pela burguesia emergente, formando profissionais 
advindos das camadas pobres da população

O ensino profissional foi delegado ao Ministério de Indústria e Comércio

1910
Foram ofertados cursos de tornearia, mecânica e eletricidade, além das oficinas 
de carpintaria e artes decorativas ministradas nas 19 Escolas de Aprendizes 
Artífices

1930

Ocorreu a instalação de escolas superiores para formação de recursos humanos 
necessários ao processo produtivo no início da Industrialização do Brasil

A partir da década de 1930, o ensino profissional se expandiu no Brasil, 
incluindo, em seu público-alvo, ricos e pobres

1937

A Constituição de 1937 fez menção às escolas vocacionais e pré-vocacionais 
como dever do Estado, a quem competia, com a colaboração das indústrias 
e dos sindicatos econômicos, criar, na esfera de sua especialidade, escolas de 
aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários e associados

1940

Amplitude de atendimento: criação das instituições responsáveis pela formação 
de mão de obra para os dois principais pilares da economia: a Indústria e o 
Comércio

Surgimento do chamado Sistema S
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Ano Educação profissional no Brasil

1942
Criação do SENAI (S pioneiro)

Criação da Lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino Secundário

1943 Criação da Lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino Comercial

1946
Criação do SENAC, do SESC e SESI

Criação da Lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino Primário, Normal e 
Agrícola

1990 Criação do SENAR, do SENAT, do Serviço Nacional de Apoio ao Cooperativismo 
(SESCOOP) e do SEBRAE

1996

A LDB estende ao poder público a obrigatoriedade de oferta de Ensino Médio, 
na qualidade de um direito do cidadão 

Lei nº 9394 (BRASIL, 1996) coincide com a ascensão do neoliberalismo, e as 
reformas educacionais são realizadas sob a orientação e apoio financeiro de 
organismos internacionais, assim orientou-se prioridade no ensino fundamental 
com complementação de cursos de curta duração de qualificação profissional, a 
educação profissional deverá ser repassada à esfera privada

1996

O Planfor teve como objetivo principal o desenvolvimento de ações de educação 
profissional, buscando contribuir para a redução do desemprego e subemprego 
da População Economicamente Ativa (PEA); combater a pobreza e a desigualdade 
social; assim como elevar a produtividade, a qualidade e a competitividade do 
setor produtivo O Planfor teve sua vigência até o ano de 2002

1997 Decreto nº 2208 (BRASIL, 1997) – separação entre o ensino médio e técnico, no 
Governo FHC

2003

Revogação do Decreto nº 2208 (BRASIL, 1997), tornando novamente possível a 
integração dos ensinos médio e técnico

O PNQ foi lançado pelo Governo Lula em substituição ao Planfor, oriundo do 
Governo FHC As principais diretrizes do PNQ foram: 

a) o desenvolvimento político-conceitual; 
b) a articulação institucional; 
c) a efetividade social e política; 
d) a qualidade pedagógica. 

O programa teve sua implementação de forma descentralizada, por meio de 
dois mecanismos distintos e complementares: os PLANTEQS e os PROESQS
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Ano Educação profissional no Brasil

2005

Programa Escola de Fábrica, mediante o modelo de parceria público-privada na 
oferta de formação técnica de jovens em cursos de qualificação profissional

PROJOVEM, público-alvo foram jovens de 18 a 24 anos que terminaram a quarta 
série e não a oitava série e que não tinham vínculos formais de trabalho

O MEC lançou o PROEJA ao Ensino Médio na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos através do qual passou a determinar um percentual das vagas 
oferecidas pela rede federal para jovens acima de 18 anos e adultos com apenas 
o ensino fundamental A oferta poderia se dar mediante cursos de formação 
inicial e continuada ou habilitação técnica

A partir da instituição CEFET-PR, é criada por intermédio da Lei nº 11184 (BRASIL, 
2005), a UTFPR, coroando a história do ensino profissional

2007 Criados o PROJOVEM Trabalhador e o PROJOVEM Urbano, a partir da integração 
de outros programas federais

2008
O Governo altera a estratégia para a educação profissional e, no final de 2008, 
por intermédio da Lei nº 11892 (BRASIL, 2008), cria os Institutos Federais e 
institucionaliza a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica

2011

Foi instituído, por intermédio da Lei nº 12513 (BRASIL, 2011), o Pronatec, que 
desenvolve as seguintes iniciativas: expansão da rede federal; programa Brasil 
profissionalizado; rede e-Tec Brasil; acordo de gratuidade com os serviços 
nacionais de aprendizagem; FIES técnico e empresa; bolsa-formação

Quadro 1 – Síntese do histórico da educação profissional no Brasil 
Fonte: Adaptado de Wittaczik (2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É certo que as políticas de distribuição de renda e redução da pobreza 
constituem desafios para os países no século XXI, sobretudo aos países 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento que apresentam grandes 
desigualdades sociais e é neste cenário que a qualificação profissional e a 
inclusão produtiva passam a ser políticas estratégicas para o Estado.

A superação da pobreza continua a ser desafio premente 
para a maioria dos nossos países a partir da segunda década 
do Século XXI. As desigualdades são profundas e persistentes 
na educação, na saúde, no estado de nutrição, na renda e 
no acesso a serviços e direitos básicos (água, infraestrutura 
sanitária, habitação e transportes). Políticas de educação e de 
inclusão socioprodutiva – sobretudo as políticas definidas em 
caráter de alta prioridade para melhorar o acesso, a cobertura 
e a qualidade do ensino público –, com destaque para a área 
de capacitação e qualificação profissional, são chaves para a 
redução da pobreza, promoção da igualdade e edificação de 
sociedades includentes. Todavia, encontram limites quando 
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não incorporam e integram em sua abrangência o diálogo com 
o enfrentamento do problema da exclusão e das desigualdades 
socioterritoriais na articulação e sinergia entre políticas sociais 
e econômicas (COELHO; TAPAJÓS; RODRIGUES, 2010, p. 19-20).

Desse modo, no Brasil a história da qualificação profissional tem como 
origem a educação para os mais pobres e assim se manteve com curtos 
períodos em que se afastou desta missão original.

A partir do Governo FHC, passando pelo Governo Lula e até os dias 
atuais, a política de oferta de educação profissional tem sido implementada 
através de parcerias entre as diversas instâncias governamentais, sistema 
S e iniciativa privada, o que permite uma maior capilaridade das ações, em 
especial a interiorização da oferta de educação profissional. Por outro lado, as 
parcerias dificultam a obtenção de dados consolidados que permitam avaliar 
os programas executados e comparar se os resultados planejados foram 
alcançados.

Uma crítica recorrente à educação profissional brasileira é a ausência 
de caráter emancipatório visto que o papel das reformas educacionais e 
dos programas compensatórios é garantir espaços para que as populações 
menos favorecidas tenham acesso à qualificação necessária para melhor se 
adequar às funções que lhe cabem na divisão do trabalho.

De qualquer forma, a vinculação entre o ensino profissional e a redução 
da pobreza não é algo simples de estabelecer ou mesmo mensurar. 

A própria questão do desemprego não é um fenômeno causa-efeito 
simples, pois envolve todo o contexto econômico. Diante desse fato, Silva 
(2010, p. 22) afirma:

A partir da pesquisa realizada, podemos afirmar que frequentar 
um curso técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial, muitas vezes, não é determinante para o ingresso 
no mercado de trabalho. Do mesmo modo, acreditamos que 
apontar a falta de qualificação profissional como a principal 
causa do desemprego é uma análise reducionista e estratégica 
feita frequentemente pelo Estado e pelos representantes dos 
empresários.

Contudo, ainda que não se tenha dados consolidados sobre os 
programas focais desenvolvidos, a expansão da rede federal traz um cenário 
favorável para a educação profissional mesmo considerando que os frutos do 
investimento em educação são colhidos a longo prazo.
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste capítulo é discutir o papel das políticas públicas na 
redução da pobreza e da desigualdade no meio rural brasileiro. Inicialmente 
tem-se uma breve caracterização do meio rural brasileiro, no que tange à 
concentração de renda e pobreza.  

O MEIO RURAL BRASILEIRO

O meio rural brasileiro é extremamente desigual e de uma rigidez 
estrutural da pobreza que muitas vezes beira a indigência, apesar dos 
programas para combatê-las. 

A pobreza é proporcionalmente maior no meio rural de todas as regiões 
brasileiras. Mas é na proa que essa distorção está mais acentuada. Enquanto 
na porção mais miserável do país – o Nordeste – as diferenças espaciais são 
tênues, na sua ponta mais exuberante – o Sudeste/Sul – a proporção de 
pobres no meio rural chega a ser quase duas vezes superior à proporção de 
pobres no meio urbano (VEIGA, 2000, p. 174).

Ou seja: há uma situação de ampla desvantagem socioeconômica da 
população pobre rural em relação à média da população brasileira, e mais 
acentuadamente quando se compara com a situação da população não 
pobre, conforme podemos verificar na Figura 1.

Na história brasileira, segundo Bastos (2006 apud SULZBACHER; DAVID, 
2008, p. 16):

[...] a paulatina modernização da agricultura atendeu 
prioritariamente à elite agrária que detinha o poder econômico 
e, portanto, político. Esta elite sempre buscou regulamentar as 
relações de trabalho no campo, favorecendo a manutenção da 
grande propriedade. 

De acordo com Montenegro Gomez (2006, p. 348):
[...] a parcela de pobres sobre a população de cada classe, seja a 
rural, urbana e até mesmo a metropolitana, é sempre maior no 
meio rural. Flutuando entre taxas de 20% para Estados como 
São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e de mais de 50% 
(e na maior parte dos casos, mais de 60%) para todos os Estados 
nordestinos.



210

Figura 1 – Comparação entre a população pobre e a não pobre no Brasil
Fonte: Dedecca et al. (2012).

Constata-se, assim, que, nos rumos de desenvolvimento até aqui 
seguidos pela sociedade brasileira, mostra-se de maneira sui generis que o 
fator da pobreza é maior, proporcionalmente, no meio rural – precisamente 
em nosso país que teve uma das mais dramáticas experiências históricas de 
êxodo rural em direção às grandes cidades. Como exemplo, Veiga (2000) 
mostra que a continuidade de certo padrão de crescimento econômico, 
mesmo reduzindo amplamente a pobreza urbana do Nordeste, poderá não 
ter efeito equivalente sobre a pobreza rural nessa região geográfica, a qual 
representa, sozinha, dois terços da pobreza rural do país e um quinto de sua 
pobreza total. 

Ainda de acordo com Veiga (2000), toda discussão sobre este fenômeno 
da pobreza rural brasileira necessariamente leva em consideração as próprias 
características na agropecuária. Concomitantemente, um de seus contrastes 
mais marcantes refere-se à maneira ocupacional de como este setor está 
estruturado nos países economicamente desenvolvidos. Nestes países, 
a agropecuária é realizada de forma principalmente familiar. No Brasil, é 
hegemonicamente realizada de maneira patronal. 

Três quartos do território brasileiro, de acordo com Girardi (2008b), 
são ocupados pela predominância na exploração econômica deste setor 
agropecuário brasileiro, área que, por sua vez, é pertencente a meio milhão 
de fazendeiros, sendo que estes empregam quase cinco milhões de peões, 
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perfazendo assim somente um quarto dessa área a treze milhões de 
ocupados no setor, entre os quais pelo menos um quarto está em situação de 
autoconsumo, ou seja: produzir para subsistência com a comercialização do 
excedente, se houver.

Objetivando uma maior caracterização da dicotomia que gera a pobreza 
extrema no campo, faz-se necessário realizar uma breve análise da estrutura 
fundiária brasileira. Levando-se em conta três grupos majoritários de imóveis 
(GIRARDI, 2008a), uma vez que tal estrutura fundiária se reflete diretamente 
na realidade econômica da população do campo: a pequena propriedade 
e/ou minifúndio, com área inferior a 200 ha; as propriedades médias, com 
área entre 200 ha e menor que 2000 ha e as grandes propriedades, com área 
superior a 2000 ha. Esta classificação é comumente utilizada e há um consenso 
entre os estudiosos do meio rural brasileiro de que os imóveis pequenos 
e/ou minifúndios correspondem ao trabalhador rural familiar, também 
denominado camponês, sendo que as médias e grandes propriedades são 
aquelas utilizadas pela agricultura capitalista.

Conforme o último cadastro de terras, levantado pelo Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em 2003 e sintetizado por Girardi 
(2008b), a atual configuração territorial do Brasil seria a seguinte: 4.290,531 
imóveis registrados, perfazendo uma área de 418.483.332,30 ha, que por sua 
vez refere-se a 49,1% de todo o território brasileiro. Neste cadastro, sabendo 
que 49,1% de todo o território brasileiro equivale a 100% do total de imóveis 
cadastrados, estes estão distribuídos em território nacional da seguinte 
maneira: a região Sul do País perfaria 29% de sua área total registrada como 
propriedades rurais, sudeste 27% e Nordeste 28%, sendo ainda que as regiões 
Norte e Centro-Oeste seriam de 8% cada uma. Quanto ao tamanho da área 
total dos imóveis, a região Centro-Oeste deteria a maior proporção, de 32% 
de sua área total ocupada por imóveis rurais, sendo que o tamanho médio 
das propriedades cadastradas nesta região é de 397,2 ha; as demais regiões 
compreenderiam a seguinte proporção: região Norte 22%, com média de 261 
ha; Nordeste 20%, média das propriedades com 70,1 ha; Sudeste 16%, média 
de 59,4 ha e, finalmente, Sul 10%, com área média de 33,5 ha.

Ainda, segundo Girardi (2008b), levando-se em conta a característica de 
que quanto menor a porcentagem de áreas registradas em uma região, maior 
seria seu tamanho (conforme mapas a seguir, que evidenciam as diferenças 
regionais na estrutura fundiária do território brasileiro).

Em consonância, para Girardi (2008a), para o mapeamento da estrutura 
fundiária, foram principalmente os dados da área, pois, se tomarmos o 
número de imóveis, os menores serão sempre mais numerosos. 
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O que realmente tem importância é a proporção da área total que cada 
classe de área detém; é isso que determina a maior ou menor importância 
da agricultura camponesa ou da agricultura capitalista. Desse modo, o autor 
demonstra no Mapa 1 que os municípios foram classificados segundo a 
predominância dos imóveis pequenos, médios e grandes na detenção da 
área total dos imóveis rurais no município.

Mapa 1 – Área dos imóveis rurais pequenos, médios e grandes (2003)
Fonte: Girardi (2008b). 

Já o Mapa 2 tem o propósito de assinalar as regiões geográficas em que 
os produtores rurais, especialmente os minifundiários, defrontam-se com 
maiores obstáculos na produção. 
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Tais obstáculos são: o modelo agrícola produtivista que impede que 
consigam sobreviver no livre mercado agrícola; sendo também que estes 
produtores, verdadeiros merecedores da propriedade e posse da terra, são 
obrigados a pagar a renda da terra pré-capitalista para os proprietários que 
não produzem e não contribuem para o desenvolvimento do país (GIRARDI, 
2008b).

Mapa 2 – Número de imóveis em 2003 x o número dos estabelecimentos em 2006
Fonte: Girardi (2008b). 

A análise dos mapas demonstra, assim, a dicotomia já relacionada, uma 
vez que, por exemplo, na região Sudeste, é a parte norte de Minas Gerais que 
se sobressai pelo menor número de imóveis rurais. 
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No Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia, há um número de imóveis 
menor, se comparado ao restante da região Nordeste. No Noroeste da 
Amazônia Legal, é demonstrada a pequena porcentagem e a pequena área 
de imóveis rurais, uma vez que o processo de ocupação da área é recente se 
comparado ao restante do país, sendo necessário levar em conta também 
o fator de haver na região muitas terras indígenas e grande quantidade de 
unidades de conservação ambiental (GIRARDI, 2008a).

Concomitantemente, apresentamos a Tabela 1, onde foram tabulados 
os dados do INCRA nos anos 1992, 1998 e 2003. Nesta, fica explicitada a 
situação descrita, uma vez que os imóveis pequenos, com menos de 200 ha, 
correspondiam a 92,56% do total de áreas agrícolas registradas, porém com 
apenas 28,42% do total, ou seja, com uma área média de 30 ha. Contrariamente, 
relata ainda Girardi (2008b, p. 209), “as grandes e médias propriedades, com 
mais de 200 ha, equivaliam a 7,44% dos imóveis cadastrados, porém com 
71,57% de área, o que derivaria em 938 ha em média por propriedade”. O 
que, ainda dentro da ótica do autor relacionado, ratifica a tese de que a 
desigualdade na distribuição de terras se reflete na desigualdade econômica 
da população rural, uma vez que, utilizando o índice Gini para se evidenciar 
que a concentração fundiária no País atualmente, pode ser verificada também 
nos anos de 1992 e 1998, ou seja, pouco ou nada mudou.

Fica, porém, certa inquietação que deriva do fato de que a pobreza, 
enquanto conceito, possui uma dinâmica não absoluta. Ou seja: para que a 
pobreza seja identificada, há uma dependência do grau de desenvolvimento 
socioeconômico, além da necessidade de levar em conta os valores sociais, 
morais e éticos, considerados relevantes por esta. (DEDECCA et al., 2012). 
Assim sendo, não há como levar em conta, para definirmos a pobreza rural, 
apenas baseando-nos em critérios que foram adotados no passado, uma vez 
que houve um desenvolvimento econômico e social do país como um todo, 
pois foram situados novos modelos de consumo, novos alicerces de proteção 
social foram adotados e foram criadas novas perspectivas de bem-estar social. 
É, assim, necessário compreender que o desafio no combate à pobreza rural 
deve levar em conta as diversas dimensões do desenvolvimento econômico.

Baseando-se nestes fatos, os autores complementam reforçando a 
necessidade de ampliação na análise e políticas sociais em uma dimensão 
espacial mais ampla do que é a pobreza. Procurando buscar oportunidades 
para conceber informações estruturadas e adequadas a este processo, 
viabilizando-se, assim, a possibilidade de enfrentamento da pobreza rural, 
que, sabemos, é intrinsecamente associada à situação de insegurança e 
instabilidade econômica desta parcela da população (DEDECCA et al., 2012).
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Tabela 1 – Estrutura fundiária e índice de Gini (1992, 1998 e 2003)
(continua)

Classe de área (ha)

1992

Imóveis Área (ha) % 
Imóveis

% da 
área

Menos de 1 47.034 24.483,1 1,61 0,01

1 a menos de 2 88.408 120.422,40 3,02 0,04

2 a menos de 5 343.539 1.168.374,60 11,75 0,38

5 a menos de 10 428.783 3.116.262,60 14,66 1,01

10 a menos de 25 804.376 13.081.255,30 27,51 4,22

25 a menos de 50 477.439 16.679.065,90 16,33 5,38

50 a menos de 100 319.256 22.205.515,70 10,92 7,16

100 a menos de 200 191.539 26.032.300,20 6,55 8,40

Menos de 200 (pequena) 270.0374 82.427.679,80 92,35 26,59

200 a menos de 500 133.506 41.147.556,90 4,57 13,27

500 a menos de 1000 48.873 33.812.939,40 1,67 10,91

1000 a menos de 2000 22.374 30.767.926,40 0,77 9,92

200 a menos de 2000 (média) 204753 105.728.422,70 7,00 34,10

2000 a menos de 5000 13.982 41.222.330,50 0,48 13,30

5000 a menos de 10000 3.190 22.414.364,90 0,11 7,23

10000 a menos de 20000 1.187 16.269.532 0,04 5,25

20000 a menos de 50000 537 15.610.841,20 0,02 5,04

50000 a menos de 100000 113 7.604.137,20 0,00 2,45

100000 e mais 68 18.753.343,90 0,00 6,05

2000 e mais (grande) 19,077 121.874.649,70 0,65 39,31

Total 2.924.204 310.030.752,20 100,00 100,00

Índice de Gini Brasil 0,826
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Classe de área (ha)

1998

Imóveis Área (ha) % 
Imóveis

% da 
área

Menos de 1 65.512 35.181,90 1,91 0,01

1 a menos de 2 118.926 160.875,80 3,32 0,04

2 a menos de 5 440.708 1.483.892,60 12,29 0,35

5 a menos de 10 515.823 3.737.828,60 14,38 0,90

10 a menos de 25 939.198 15.266.972,30 26,19 3,67

25 a menos de 50 573.408 20.067.945,60 15,99 4,83

50 a menos de 100 403.521 27.902.893,30 11,25 6,71

100 a menos de 200 239.219 32.260.122,40 6,67 7,76

Menos de 200 (pequena) 3.299.315 100.914.712,50 91,99 24,28

200 a menos de 500 166.686 51.491.978,60 4,65 12,39

500 a menos de 1000 62.643 43.317.666,40 1,75 10,42

1000 a menos de 2000 30.325 41.651.744,70 0,85 10,02

200 a menos de 2000 (média) 259.654 136.461.389,70 7,24 32,84

2000 a menos de 5000 20.120 59.497.823,80 0,56 14,32

5000 a menos de 10000 4.758 33.839.004,90 0,13 8,14

10000 a menos de 20000 1.648 22.485.749,70 0,05 5,41

20000 a menos de 50000 768 22.468.684,80 0,02 5,41

50000 a menos de 100000 154 10.504.269 0,00 2,53

100000 e mais 108 29.377.251,20 0,00 7,07

2000 e mais (grande) 27.556 178.172.783,40 0,77 42,88

Total 3.586.625 415.548.885,60 100,00 100,00

Índice de Gini Brasil 0,838

(continuação)

Tabela 1 – Estrutura fundiária e índice de Gini (1992, 1998 e 2003)
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Classe de área (ha)

2003

Imóveis Área (ha) % 
Imóveis

% da 
área

Menos de 1 81.995 43.409,10 1,91 0,01

1 a menos de 2 141.481 191.005,50 3,30 0,05

2 a menos de 5 559.841 1.874.158,80 13,05 0,45

5 a menos de 10 626.480 4.530.025,20 14,60 1,08

10 a menos de 25 1.109,841 18.034.512,20 25,87 4,31

25 a menos de 50 693.217 24.266.354,60 16,16 5,80

50 a menos de 100 485.956 33.481.543,20 11,33 8,00

100 a menos de 200 272.444 35.516.857,80 6,35 8,73

Menos de 200 (pequena) 3.971.255 118.937.866,40 92,56 28,42

200 a menos de 500 181.919 56.037.443,20 4,24 13,39

500 a menos de 1000 68.972 47.807.934,80 1,61 11,42

1000 a menos de 2000 35.281 48.711.353,10 0,82 11,64

200 a menos de 2000 (média) 286.172 152.556.741,10 6,67 36,45

2000 a menos de 5000 26.341 77.612.461,90 0,61 18,55

5000 a menos de 10000 5.780 41.777.204,40 0,13 9,98

10000 a menos de 20000 635 8.600.834,20 0,01 2,06

20000 a menos de 50000 294 8.502.361,60 0,01 2,03

50000 a menos de 100000 32 2.181.546,40 0,00 0,52

100000 e mais 22 8.114.316,30 0,00 1,99

2000 e mais (grande) 33.104 146.988.724,80 0,77 35,12

Total 4.290.531 418.483.332,30 100,00 100,00

Índice de Gini Brasil 0,816

Fonte: Girardi (2008a). 
Nota: Dados: DATALUTA-Estrutura Fundiária / Cadastro do INCRA; Org.: Eduardo Paulon Girardi; Reeditado 
por: Sérgio Augusto dos Santos.

(conclusão)

Tabela 1 – Estrutura fundiária e índice de Gini (1992, 1998 e 2003)
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O TRABALHADOR RURAL: A LUTA PELA CONQUISTA DA 
TERRA E DA CIDADANIA

A distorção observada nos dados apresentados anteriormente é tão 
somente o resultado de injustiças históricas, cujo principal marco foi a 
intolerância e o desprezo das oligarquias pela agricultura familiar e justa 
distribuição de terras. Excetuando-se a colonização histórica na região 
Sul do Brasil, que facultou aos colonos, predominantemente oriundos do 
Leste Europeu, certa consolidação da agricultura familiar até o sudoeste do 
Paraná, no restante do País, de forma padronizada, estas oligarquias rurais 
impediram que suas populações rurais tivessem acesso à propriedade da 
terra (VEIGA, 2000).

A forma como foi realizada a importação de colonos europeus e japoneses 
para as lavouras de café, conjuntamente à abolição da escravatura no país, 
fez com que tanto esses imigrantes como a população afrodescendente, 
recém libertada, fossem vítimas de uma servidão e tivessem o acesso à 
terra proibido. Apenas o crash da bolsa em 1929, e a consequente grande 
depressão econômica resultante, permitiu que parte dessa população tivesse 
acesso à terra, adquirindo alguns lotes colocados à venda por fazendeiros 
arruinados (VEIGA, 2000).

Guimarães (1989, p. 105) sintetiza a questão agrária brasileira:

Foram precisos três séculos de ásperas e contínuas lutas, 
sangrentas muitas delas, sustentadas pelas populações pobres 
do campo contra os todo-poderosos senhores da terra, para 
que, por fim, a despeito de tantos insucessos, despontassem 
na vida brasileira os embriões da classe camponesa. Só no 
limiar do século XIX e, portanto, há pouco mais de cem anos, 
começaram a surgir os frutos dessa irredutível e prolongada 
batalha, abrindo-se as primeiras brechas nos flancos mais 
vulneráveis do opressivo sistema latifundiário, com a 
implantação, principalmente no Sul do território nacional, e 
em bases estáveis, de outros tipos menos agigantados e mais 
modestos de propriedade agrária.

De forma simultânea, houve um grande excedente da população rural 
que iniciou um processo de pressão social objetivando ao acesso à terra. Nesse 
contexto, de acordo com Veiga (2000), iniciou-se, a partir do início da década 
de 1960, forte movimentação de agricultores rurais sem-terra, objetivando 
o fortalecimento desta classe social pela democratização da terra. Por essa 
época surgem as Ligas Camponesas no Nordeste que, juntamente com os 
recém-iniciados movimentos de sem-terra sulistas, quase levaram o então 
presidente João Goulart a optar pela justa redistribuição de áreas do território 
nacional, ou seja, pelo padrão histórico que foi predominante no oeste 
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europeu e na América do Norte, sociedades consideradas economicamente 
desenvolvidas. 

Com o golpe militar de 1964, a estratégia encontrada pelo Governo 
golpista foi enviar esse excedente populacional agrícola para regiões 
fronteiriças e para a Amazônia, objetivando fixá-los como posseiros. 

Nesta ótica, com a definição da cana-de-açúcar como alternativa 
energética e a implantação do Programa Nacional do Álcool, houve, por 
assim dizer, um favorecimento aos grandes proprietários rurais. Os mesmos 
receberam estímulo para que avançassem ainda mais sobre as terras então 
recentemente ocupadas pela agricultura familiar na região Sudeste do país. 
Por esse motivo, com o fim da ditadura militar em meados dos anos de 1980, o 
sistema agropecuário brasileiro fortaleceu-se como essencialmente patronal, 
contrastando com os países que conseguiram se desenvolver no decorrer do 
século XX (ABRAMOVAY, 1992 apud VEIGA, 2000).

Após esse período conturbado de nossa história, com o (re)início da 
democracia, ampliou-se o acesso à terra, possibilitando ao trabalhador rural 
adquirir um lote de terra que lhe garanta condições de subsistência, como 
moradia e alimentação, além de acesso a políticas públicas essenciais, como 
saúde, educação, assistência técnica e linhas específicas de financiamento 
junto a instituições de crédito (VEIGA, 2000).

Após a redemocratização, e em comparação ao período histórico 
descrito anteriormente, quadruplicou a possibilidade de acesso de uma 
família de trabalhadores rurais à propriedade da terra. Seja através do crédito 
fundiário implantado por intermédio do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA) (que objetiva o acesso direto de famílias de trabalhadores 
rurais mediante financiamento bancário, conforme aprofundaremos adiante 
na terceira parte deste trabalho), seja através de interferência direta do poder 
público, mediante desapropriações de propriedades que não cumpram sua 
função social, ou até mesmo oferecidas à venda por proprietários rurais ao 
INCRA, para implantação de projetos de assentamentos da reforma agrária.

Importante lembrar que, no último caso, a pressão social foi e continua 
sendo fundamental, uma vez que tal possibilidade foi conquistada por 
intermédio da combatividade do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST), criado em 1982, no oeste do Paraná, através da fusão das Ligas 
Camponesas Nordestinas com os movimentos sociais do campo na região Sul.

Mas o verdadeiro impacto dessa aceleração só pode ser 
estimado pela comparação dos dados de assentamento com os 
dados disponíveis sobre a estrutura agrária. E, antes de tudo, 
pela comparação do número de famílias que têm conseguido 
terra com o número das que têm se retirado da atividade 
agrícola (VEIGA, 2000, p. 177).
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Os programas voltados à justa distribuição de terras objetivando o 
fortalecimento da agricultura familiar e o consequente combate à pobreza 
rural, como os já relacionados nos parágrafos anteriores, são ainda um tanto 
tímidos. Esses programas apresentam algum avanço apenas devido ao 
processo democrático de pressão social exercido pelos trabalhadores rurais, 
principalmente por parte do MST por mais projetos de assentamento. No 
âmbito do poder governamental, programas que buscam maior justiça no 
campo são tão somente tolerados como ações que objetivam o resgate de 
uma dívida social histórica, sem que haja qualquer iniciativa em se inserir 
tal agenda como sendo de importância estratégica no que se refere à busca 
por crescimento econômico e desenvolvimento sustentável, uma vez que é 
sabido que justiça social não é algo que possa gerar dividendos imediatos 
(VEIGA, 2000).

Se levarmos em consideração a complexidade e o tamanho de tal desafio, 
enfrentar a pobreza rural demanda a construção e implantação de estratégias 
que objetivem a articulação das políticas sociais atualmente em curso. Baseado 
nestas premissas, Dedecca et al. (2012) alega que já há iniciativas, postas em 
curso por parte do Governo Federal, como as políticas de transferência de 
renda de cidadania. A exemplo do Programa Bolsa Família (PBF), que vem 
sendo articulada juntamente com o estímulo à implantação da educação 
fundamental e o programa Territórios da Cidadania, o que, por sua vez: 

[...] tem como objetivos promover o desenvolvimento 
econômico e universalizar programas básicos de cidadania 
por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial 
sustentável. A participação social e a integração de ações entre 
Governo Federal, estados e municípios, [...] fundamentais para 
a construção dessa estratégia (PORTAL DA CIDADANIA, 2017b).

Logo, tal estratégia deve levar em conta as dinâmicas territoriais de um 
país de dimensões continentais como o Brasil. De acordo com o Quadro 1, 
tais dinâmicas poderiam ser definidas a partir de tipologias.

O esforço na articulação fica explícito quando se analisa a matriz 
institucional de políticas e programas sociais para as atividades 
agrícolas e populações rurais. Uma gama importante de 
iniciativas é encontrada, mas a gestão articulada dos diversos 
instrumentos é ainda limitada [...]. As dificuldades de articulação 
esbarram tanto na segmentação institucional das políticas e 
programas, em geral imposta pela gestão do orçamento do 
Governo Federal, como na ausência de objetivos comuns entre 
áreas do próprio Governo. A eficiência mostrada pela política de 
transferência de renda transforma este instrumento de política 
pública em um potencial eixo estruturante para as ações das 
outras políticas sociais e mesmo de iniciativas presentes nas 
políticas setoriais (DEDECCA et al., 2012, p. 46).
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Tipo 1

Situações regionais que tendem a articular um bom desempenho 
da agricultura familiar com um diversificado e flexível entorno 
socioeconômico. Nesse caso, a gradual redução de necessidades de 
trabalho na agricultura tende a ser compensada pela criação local de 
oportunidades de trabalho não-agrícolas (tanto rurais quanto urbanas)

Tipo 2 

Situações regionais que tendem a combinar a afirmação de uma 
agricultura patronal com um entorno socioeconômico absorvedor de mão 
de obra, isto é, gerador de oportunidades de trabalho não-agrícola (rurais 
e urbanas). Neste caso, uma franja periférica da agricultura sobrevive 
essencialmente mediante a venda de braços dentro e fora da agricultura

Tipo 3
Situações regionais que tendem a combinar o marasmo da agricultura 
(familiar ou patronal) a um entorno socioeconômico incapaz de absorver 
os excedentes populacionais das áreas rurais

Tipo 4 
Situações de esvaziamento populacional que tendem a combinar 
sistemas produtivos bem extensivos (em geral pecuária) com um entorno 
socioeconômico rígido e poupador de mão de obra

Tipo 5

Situações nas quais a ocupação territorial é tão recente e a precariedade 
ou insipiência do entorno socioeconômico é tão grande que ainda não 
estão definidas as chances de viabilização de um dos quatro padrões 
anteriores

Tipo 6 
Situações de tanta fragilidade – dos ecossistemas e do entorno – que 
impedem a intensificação das práticas agrícolas, bloqueando ao mesmo 
tempo a geração de oportunidades de trabalho não-agrícola

Quadro 1 – Tipologia das dinâmicas territoriais no Brasil 
Fonte: Adaptado de Favareto e Seifer (2012).

Por conseguinte, este desafio demanda mais e melhores investimentos 
de políticas públicas específicas para o campo, tanto no que se refere a um 
incremento de sua abrangência quanto a sua sistematização. Tal sistematização 
fica explicitada no esforço de articulação.

O DESENVOLVIMENTO RURAL E OS POBRES DO CAMPO

Rosa (1999) assinala que não se deve confundir desenvolvimento 
social com política social, uma vez que, no termo desenvolvimento, propõe-
se mais do que uma simples redução da pobreza. Uma efetiva política de 
desenvolvimento social deve não apenas canalizar recursos econômicos para 
a parcela da população rural classificada como pobre, mas, essencialmente, 
buscar a superação daqueles considerados os piores indicadores de qualidade 
de vida. Há também a responsabilidade em se impulsionar uma administração 
adequada de recursos públicos entre as diversas entidades responsáveis 
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pelos programas sociais. Este é um dos grandes desafios pertinentes no 
âmbito político-institucional, na construção de novas parcerias entre todos 
os grupos sociais e no estímulo à reforma das instituições públicas e às 
mudanças sociais necessárias, objetivando obter a base de sustentação e 
consonância entre os atores envolvidos.

Para tanto, faz-se necessária uma nova ótica sobre o meio rural brasileiro, 
uma vez que, conforme Sampaio et al. (2007, p. 6):

O futuro e destino dos trabalhadores e agricultores familiares, 
em particular, e da sociedade em geral no Brasil estão 
comprometidos em suas condições de vida, emprego e 
desenvolvimento humano pelos pesados custos sociais 
impostos pelo sistema agrário dominante – o chamado 
agronegócio. Este, pelas relações fundiárias e de trabalho 
que gera e reproduz, concentra riqueza, degrada o meio 
ambiente e restringe cada vez mais o mercado de trabalho. 
Como consequência, impõem-se estruturas de produção e 
distribuição de renda no meio rural fortemente restritivas ao 
mundo do trabalho e à economia familiar. Tudo isto ocorre ao 
arrepio do próprio conceito constitucional da terra, definido 
como um bem social, sujeito a critérios econômicos sociais e 
ambientais legitimadores de direito de propriedade fundiária.

Nesse contexto, é importante o reconhecimento, por parte do Estado, 
da necessidade de garantir igualdade de condições e capacidades entre as 
várias classes de população do campo, para que a sociedade organizada 
de trabalhadores rurais possa constituir, nos projetos de assentamento 
de reforma agrária, condições para o seu desenvolvimento sustentável, a 
partir de bases ocupacionais, distributivas e ambientais fundamentalmente 
diversas do modelo agrário hegemônico: o agronegócio. Nessa perspectiva, é 
útil relacionar os vários grupos considerados pobres, no meio rural brasileiro, 
a quem o Estado está também em débito no que se refere a políticas em 
favor da igualdade: assalariados rurais (boias-frias), povos da floresta, 
quilombolas, faxinais, ribeirinhos, minifundiários, ou seja: todos aqueles 
que vivem à margem da sociedade, vitimados pelo processo antissocial da 
concentração de terras.

Não podemos menosprezar também a importância da posse da terra 
para o desenvolvimento do país. A extrema concentração de terras na mão 
de poucos proprietários é a essência da condição e da reprodução do modelo 
atual de exploração agropecuária.

Concomitantemente, é válida a afirmativa de que o meio rural brasileiro 
passa constantemente por mudanças multidimensionais, uma vez que o 
mesmo não é observado apenas através de sua ótica econômica, ou de sua 
produção agropecuária. Conclui-se assim que o trabalhador rural se expressa 
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através de “novas formas da atividade agrícola como uma alternativa ao 
êxodo rural, ao desemprego urbano, e ao padrão de desenvolvimento 
agrícola dominante” (CARNEIRO, 1998 apud ROSA, 1999, p. 4).

Assinala Montenegro Gomez (2006) ser o meio rural em nosso país 
aspirante a um duplo desenvolvimento, por ser meio rural e também por ser 
brasileiro. Para o autor, o meio rural, independentemente do país onde esteja 
inserido, surge invariavelmente como o primo pobre em relação ao meio 
urbano, levando em consideração que, para esse meio, benefícios oriundos 
na implantação de planos de desenvolvimento nacionais são poucos ou 
até mesmo inexistentes. Paralelamente, sendo o Brasil um país considerado 
em desenvolvimento, necessitaria de uma reestruturação objetivando 
nivelamento aos países já considerados desenvolvidos. Tal (re)estruturação 
englobaria a organização social, cultural e de seus setores produtivos como 
um todo. 

Conforme Rosa (1999), nas últimas décadas, as propostas de 
desenvolvimento rural buscavam a perspectiva de estratégia agrícola que 
previa a colonização de novas terras através da abertura de fronteiras agrícolas, 
introdução de novos produtos, projetos de irrigação, incentivo à agropecuária 
patronal e à agroindústria, sendo que tal conceito desenvolvimentista, 
predominante por muitas décadas, pressupunha que o capital econômico, 
aliado à tecnologia, é quem promoveria o desenvolvimento neste meio.

Neste aspecto, o que caracterizaria nosso país como subdesenvolvido 
seria, de acordo com Sampaio et al. (2007): baixíssimos níveis de renda da 
população como um todo, restrições no padrão de vida e consumo, processos 
produtivos menos intensivos em capital, empregos com remuneração baixa, 
bens e serviços com reduzida acessibilidade, precariedade na difusão de 
novas tecnologias, mobilidade social limitada, aspectos estes unidos a uma 
cultura tradicional e conservadora.

De maneira correlata e sob a ótica do sistema econômico, o 
desenvolvimento do meio rural brasileiro seria baseado então no agronegócio 
apenas. Sendo que este sistema de exploração se refere a um conjunto 
de empresas concentradoras de enorme poder financeiro, que controla o 
avanço das tecnologias de insumos para a agricultura, pecuária e indústria, 
induzindo assim a população usuária destes produtos a um consumo em 
massa de alimentos industrializados. Porém, tal produção vem contribuindo 
para a baixa qualidade da alimentação, causada predominantemente pela 
disseminação do monocultivo baseado na utilização desenfreada de sementes 
transgênicas e, consequentemente, na utilização maciça de agrotóxicos.

Em consonância, Rosa (1999, p. 6), diz que:
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Recentemente, por influência de organismos internacionais 
e organizações não-governamentais, passou-se a se difundir 
experiências que se concentravam na busca de soluções a 
partir da comunidade, significando, inclusive, menor custo 
social e maior envolvimento dos produtores. A tomada de 
consciência ambiental passou a se impor, principalmente, 
pela preocupação da população com o risco de se consumir 
produtos agrícolas com alta concentração de agrotóxicos, a 
crescente conscientização dos riscos desses produtos à saúde 
humana e a exigência de qualidade dos alimentos. Destaca-
se, também, a importância da preservação e manutenção das 
reservas e áreas naturais, estando esta última ligada à questão 
da biodiversidade e do equilíbrio global. O paradigma da 
participação e da parceria passou a ser incorporado e sugerido 
às políticas públicas dos países em desenvolvimento, e como 
alternativa de solução para os problemas sociais.

Portanto, a crítica realizada ao agronegócio baseado na concentração 
de terras e no monocultivo não é uma crítica apenas retórica, mas uma 
posição firmada na ótica de estratégia desenvolvimentista distinta daquela 
que podemos considerar um equívoco político, que faz com que os Governos 
considerem a expansão deste sistema econômico como sendo a única 
estratégia de desenvolvimento. Se pudermos aprender algo com a história 
recente de nosso país, esse aprendizado seria o de não repetirmos os mesmos 
erros ad infinitum uma vez que, de acordo com Sampaio et al. (2007, p. 12): 

Podemos antever o que implicará o relançamento de uma 
estratégia de acumulação que agrava os problemas do 
emprego, da concentração fundiária e do manejo ambiental. 
Mas isto tudo pode ser diferente, se o País pensar em perspectiva 
histórica, olhando para a sua população e escolhendo caminhos 
alternativos.

Não podemos, assim, nos negar a designar a reforma agrária, e a 
população atingida diretamente por essa política pública, bem como o 
desenvolvimento dos projetos de assentamento já constituídos, como de 
extrema importância para a sustentabilidade do país como um todo.

[...] a estratégia de Reforma Agrária no Brasil precisa enfatizar 
prioridades simultâneas e equivalentes às linhas de: 1) obtenção 
e redistribuição de terras para atendimento de demanda social 
por reforma agrária, segundo critérios que viabilizem ganhos 
de produtividade; 2) adoção de um conjunto de políticas de 
fomento técnico-econômico e comercial dos assentamentos já 
constituídos, suscetíveis de elevar a produtividade do trabalho 
e gerar excedentes monetários. Esta estratégia, detalhada em 
sequência, criaria em médio prazo condições de igualdade 
de capacidades aos assentados para alcançar metas de 
desenvolvimento econômico com justiça social, consistentes 
com sustentabilidade econômica e ambiental das famílias 
assentadas (SAMPAIO et al., 2007, p. 15).
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Passaremos em seguida a abordar as principais políticas públicas 
existentes em favor dos trabalhadores do campo, e que contribuem para o 
combate à pobreza e o desenvolvimento com igualdade do meio rural.

POLÍTICAS PÚBLICAS E OS TRABALHADORES DO MEIO RURAL

No Brasil, um dos elementos que reforçam a reprodução da pobreza rural 
e a exclusão social é a desigualdade presente no acesso à terra. A pobreza no 
meio rural certamente é fruto das restrições de acesso aos meios de produção, 
como diria Karl Marx, ou seja, aos bens e serviços que são fundamentais para 
a reprodução e sucessão das gerações dos agricultores camponeses, filhos 
do campo, que na sua luta cotidiana contribuem para o desenvolvimento da 
nossa sociedade.

As políticas públicas que promovem o acesso à terra e a reforma agrária 
certamente não são as únicas, mas se configuram como umas das principais 
políticas públicas para o campo numa estratégia de combate à pobreza rural.

A questão da reforma agrária passa necessariamente por uma ação forte 
e concomitante do Estado na busca da regularização fundiária, tanto de áreas 
públicas quanto privadas, pois, como afirma o documento do Plano Nacional 
de Reforma Agrária (PNRA) (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 
REFORMA AGRÁRIA, 2005, p. 23): “Não é à toa que são nas áreas de maior 
concentração de posses irregulares que costumam ocorrer os índices mais 
altos de violência associada à questão agrária”.

No entanto, não basta garantir o acesso à terra sem garantias de outros 
apoios decorrentes deste acesso. 

É o que está estabelecido no PNRA de 2003: 

Outro aspecto importante para viabilizar estes pequenos 
produtores é articulação da política de regularização fundiária 
com políticas de desenvolvimento regional, assistência técnica 
e acesso ao crédito. De tal forma que a superação da barreira 
jurídica do pleno acesso a terra possa significar também uma 
inserção qualitativamente superior na esfera da produção e da 
comercialização de seus produtos (INSTITUTO NACIONAL DE 
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, 2003).

Sem estabelecer juízo de valor, entendemos que a importância do acesso 
à terra é tão grande quanto a manutenção dos atuais agricultores familiares, 
quilombolas, pescadoras, extrativistas, ribeirinhos e posseiros no campo, através 
do acesso às demais políticas públicas direcionadas a eles e qualificadas em sua 
elaboração, aplicação e gestão. Esta discussão tem de estar presente nas arenas 
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de construção das políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável que 
busquem esta garantia, com qualidade de vida digna às famílias.

Pretendemos apresentar aqui um breve relato das principais políticas 
públicas existentes voltadas para o combate à pobreza no meio rural. Estas 
políticas atendem desde o acesso à terra e aos meios de produção, passando 
pelas políticas de educação no campo, moradia, até o mercado dos produtos 
gerados, contribuindo assim para a redução da pobreza no meio rural 
brasileiro. 

Atuando através da articulação de políticas públicas, programas e ações 
governamentais, enquanto política pública de combate à pobreza, redução 
da miséria e inclusão produtiva no meio rural, a referência é o Plano Brasil Sem 
Miséria. Esta política não será abordada aqui por ser tema de outro capítulo 
desta publicação, onde será tratada mais detalhadamente.

As políticas públicas que serão abordadas nas subseções seguintes são: 

a) acesso à terra por reforma agrária e crédito fundiário;
b) crédito rural – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF);
c) comercialização da produção – Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);
d) educação no campo – Programa Nacional de Educação do Campo 

(PRONACAMPO), Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
(PRONERA) e Arca das Letras; 

e) habitação rural – Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO À TERRA – REFORMA AGRÁRIA E 
CRÉDITO FUNDIÁRIO

A realidade brasileira continua apresentando a concentração de terras 
como uma de suas marcas. Na arena política de debates em torno de políticas 
públicas de desenvolvimento rural e combate à pobreza, a importância do 
acesso à terra é estratégica, pois representa talvez o ativo principal na busca 
de superação da pobreza rural.

O documento do PNRA previa:
As ações fundiárias do Plano visam democratizar o acesso 
a terra, superar as restrições que o acesso precário impõe 
à integração produtiva e promover um novo padrão de 
desenvolvimento territorial. A centralidade está no instrumento 
de desapropriação por interesse social para fins de reforma 
agrária dos latifúndios improdutivos que, entretanto, deverá 
se combinar com outros instrumentos disponíveis, como é 
caso da compra e venda estabelecido pelo Decreto 433/1992, 
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a utilização de terras públicas, da regularização fundiária e do 
crédito fundiário (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 
REFORMA AGRÁRIA, 2003).

Entende-se, a partir do documento do PNRA, que, para ampliar o acesso 
à terra pelos trabalhadores do campo, a reforma agrária deve promover um 
processo articulado de regularização fundiária para arrecadação de terras 
devolutas, para incorporação ao patrimônio público e destinação para o 
assentamento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, além de regularizar 
as pequenas posses rurais.

O PNRA estabelece também os instrumentos de crédito fundiário como 
de caráter complementar aos mecanismos de reforma agrária. Estes foram 
instituídos a partir da Lei complementar nº 93 (BRASIL, 1998), que instituiu 
o Fundo de Terras e da Reforma Agrária. O Programa Nacional de Crédito 
Fundiário (PNCF) congrega o conjunto de ações que promovem o acesso à 
terra e investimentos produtivos por meio de financiamento da aquisição 
de terras, visando ampliar a redistribuição de terras e consolidar regimes de 
propriedade e uso em bases familiares.

De acordo com o Manual de Operações do PNCF, podem ser beneficiários 
do PNCF os trabalhadores e trabalhadoras rurais não proprietários, os 
assalariados, parceiros, posseiros e arrendatários, que comprovem, no mínimo, 
cinco anos de experiência na agropecuária. Além destes, também podem ser 
beneficiários os agricultores familiares proprietários que possuam imóveis com 
áreas inferiores à dimensão da propriedade familiar que seja insuficiente para 
gerar renda capaz de lhe propiciar o próprio sustento e de sua família.

Com a publicação pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) da 
Resolução nº 4.177 (BRASIL, 2013e), novas regras e condições de contratação 
para acesso ao PNCF foram estabelecidas. A Tabela 2 sintetiza estas condições.

Estas novas condições reforçam a preocupação do programa de atender 
os mais pobres e os jovens rurais, com condições favoráveis para estes 
públicos prioritários. Ainda segundo as novas condições de contratação, os 
novos beneficiários contarão com recursos específicos para o financiamento 
dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) que poderão 
chegar a até R$ 7.500,00/família por até 5 anos.

Pela dimensão e alcance social do PNCF, uma questão fundamental a ser 
enfrentada pelas Unidades Técnicas Estaduais consiste no aprimoramento 
da gestão do Programa, numa ação contínua de capacitação dos recursos 
humanos envolvidos no processo de execução do Crédito Fundiário, em 
todas as suas fases, bem como nas ações que visem ao aperfeiçoamento dos 
procedimentos operacionais dos serviços de ATER. 
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Tabela 2 – Condições de contratação do PNCF com base na Resolução CMN 4177/2013

Fonte: Brasil (2013e).

Linhas de 
crédito

Taxa de 
juros  

(ao ano)

Renda 
anual Patrimônio

Experiência 
na 

agricultura

Forma de 
acesso

Recursos 
infraestrutura 

básica e 
produtiva

Combate à 
Pobreza Rural 
(CAD – Único)

0,5% Até 
R$ 9 mil

Até
R$ 15 mil 5 anos

Coletivo Não 
reembolsável

Individual Reembolsável

Nossa Primeira 
Terra (de 18 a 
29 anos)

1,0% Até 
R$ 15 mil

Até 
R$ 30 mil 5 anos Individual Reembolsável

Consolidação 
da agricultura 
familiar

2,0% Até 
R$ 15 mil

Até 
R$ 30 mil 5 anos Individual Reembolsável

Limite de crédito R$ 80 mil por beneficiário

Prazo de financiamento 20 anos com 3 anos de carência

É importante ressaltar que o papel da ATER vai muito além de ser um 
bom técnico, elaborar bons projetos e cumprir seu papel de assistente técnico. 
É fundamental que haja um processo de facilitação ao acesso à informação 
coordenado pelo técnico que assessora as famílias, especialmente neste 
público de pessoas extremamente simples e pobres.

Com estas possibilidades de políticas públicas de acesso à terra que vem 
sendo aprimoradas, é importante olharmos com atenção para as famílias que 
já se encontram assentadas. Braga (2012) apresenta dados de uma pesquisa 
de avaliação dos assentamentos realizada pelo INCRA em 2010, envolvendo 
16.153 famílias assentadas em 1.164 assentamentos que revelou várias 
dificuldades enfrentadas pelos assentados, que vão desde o acesso ao crédito 
e à educação, passando pela saúde, infraestrutura básica e produtiva.

Entretanto, apesar dessas dificuldades, que comprometem a 
cidadania e a qualidade de vida das famílias assentadas, cerca 
de 60% das 16.153 famílias entrevistadas declararam que do 
ponto de vista da renda, alimentação, educação e moradia, a 
vida melhorou depois de assentadas. Essa afirmativa chama a 
atenção pela importância estratégica da reforma agrária para 
a redução da pobreza rural e para a condição dos extremos 
pobres rurais, que mesmo num contexto de tantas deficiências 
nas condições de vida e de produção, que persistem nos 
assentamentos, a maioria dos entrevistados avalia a vida 
melhor do que antes do acesso à terra (BRAGA, 2012, p. 485).
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Isso corrobora a expectativa inicial do PNRA (INSTITUTO NACIONAL DE 
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, 2003) e, também, a nossa, de que:

[...] nas áreas reformadas se estabelecerá uma concentração 
espacial e uma integração produtiva entre os diversos segmentos 
que compõem o público alvo do Plano de Reforma Agrária 
– os assentamentos pré-existentes e os novos, os posseiros 
regularizados e os agricultores familiares – transformando-as 
em sistemas locais de produção rural integrantes de um plano 
de desenvolvimento territorial.

Sobre o PNCF destacam-se alguns desafios que imperam em sua 
execução como: ampliar e tornar mais efetiva a participação das instituições 
representativas dos agricultores; ampliar a divulgação e mobilização da 
demanda para melhorar a inserção do PNCF nos Territórios da Cidadania; 
reforçar as capacitações dos agentes envolvidos na elaboração de propostas; 
habilitar novas entidades prestadoras de serviços de ATER – mas buscando-
se conhecer a fundo a qualidade e a capacidade operacional destas 
organizações.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE CRÉDITO RURAL – PRONAF

O PRONAF advém das seguidas pautas das lutas dos movimentos sindical 
e social, que ganharam força no início da década de 90, como sustentado por 
Feijó (2013, p. 3): 

[...] a pressão dos sindicatos rurais e de outros movimentos 
organizados da sociedade que reivindicavam o apoio 
governamental a um segmento da agricultura até então 
quase inteiramente à margem da rede pública de amparo ao 
trabalhador rural na forma de crédito, suporte à infraestrutura 
e ajuda técnica.

O PRONAF financia projetos individuais ou coletivos que gerem renda 
aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O programa 
possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além das 
menores taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do País.

Enquanto principal fonte de financiamento dos projetos da agricultura 
familiar brasileira, o PRONAF possui várias linhas de crédito com condições 
específicas, que atendem à diversidade de realidades dos agricultores 
familiares, sendo: Custeio; Mais Alimentos – Investimento; Agroindústria; 
Agroecologia; Eco; Floresta; Semiárido; Mulher; Jovem; Custeio e 
Comercialização de Agroindústrias Familiares; Cota-Parte; Custeio para 
reforma agrária; e Microcrédito Rural.

Todas essas linhas de crédito permitem aos beneficiários o custeio de suas 
atividades e o investimento em máquinas, equipamentos ou infraestrutura 
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de produção e serviços agropecuários ou não agropecuários, modernizando 
a infraestrutura das unidades de produção familiares, contribuindo para 
aumentar a produtividade da agricultura familiar brasileira.

Atuando no combate à pobreza rural e orientado especificamente aos 
agricultores de renda mais baixa, o Microcrédito rural ou PRONAF B permite o 
financiamento das atividades agropecuárias ou não que possam gerar renda 
para a família atendida, valorizando o potencial produtivo deste público, e 
permite estruturar e diversificar a unidade produtiva.

Especificamente sobre o PRONAF B, na avaliação de Feijó (2013, p. 3):
[...] de positivo ressalta-se, teve-se o aumento da participação 
do grupo dos pronafianos mais pobres (Grupo B), que foi de um 
patamar acima de 20% dos contratos para um nível superior 
a 30%. No entanto, em termos de valor, a proporção desse 
público na clientela geral do Pronaf é ainda deveras pequena.

Avaliando o número de famílias beneficiadas – indicador fundamental 
para uma análise em profundidade de um programa de microcrédito –, Feijó 
(2013, p. 8) sustenta que:

[...] o resultado do Pronaf é bastante desabonador, pois o 
número de famílias atendidas, que chegou a cem mil em 2000, 
e manteve-se próximo a isso na gestão anterior, foi caindo 
progressivamente ano a ano, até atingir o magro número de 
apenas dezenove mil famílias em 2005. 

Num programa de apoio ao pobre do campo, a participação das 
mulheres no meio rural e sua inserção nas políticas públicas é vista como 
outro aspecto desejável, e essa temática apontada para ser enfrentada pelo 
PRONAF.

As mulheres ainda representam um segmento importante 
da força de trabalho rural, muito embora não se possa negar 
o fenômeno da masculinização do campo, com crescente 
predomínio numérico de varões nesse meio. De fato, o Pronaf 
vem progredindo quanto ao número de mulheres beneficiadas 
por iniciativas de crédito. No entanto, as mulheres se saem bem 
apenas quanto ao número de contratos, pois, quase alcançam 
o patamar de 30% em 2006. Por outro lado, em que tange à 
participação delas nos valores emprestados, o percentual é 
bem menor: limitou-se a 17% em 2006 (FEIJÓ, 2013, p. 6).

Os números do MDA mostram que a evolução histórica das contratações 
do PRONAF apresenta um crescimento sustentado ao longo dos anos, com a 
ampliação dos municípios atendidos como também do volume de recursos 
aplicados em cada ano agrícola. Em 1999/2000, o programa atendeu 3.403 
municípios, chegando a 5.379 atendidos no plano safra 2007/2008.
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Sobre a amplitude de alcance do programa, Guanziroli (2007, p. 2) avalia:

Após 10 anos de execução não cabe nenhuma dúvida que 
o programa se estendeu de forma considerável por todo o 
território nacional, ampliou o montante financiado, desenvolveu 
programas especiais para atender diversas categorias, assumiu 
a assistência técnica e reforçou a infraestrutura tanto dos 
próprios agricultores como dos municípios em que se encontra.

Entretanto, o pesquisador Feijó (2013, p. 6) em sua visão afirma que “O 
Pronaf não se saiu bem neste quesito de avaliação”. Em sua análise:

[...] de 2003 para cá, pouco se fez na expansão do número de 
municípios atendidos pelo programa. Pois, até hoje não foram 
contemplados todos os municípios do país, sendo que já em 
2002 mais de 80% deles eram atendidos pela iniciativa. Faltava, 
portanto, completar o alcance e ainda hoje não se chegou a isso 
(FEIJÓ, 2013, p. 6). 

Os recursos disponibilizados aos agricultores também cresceram, 
passando de cerca de R$ 3,3 bilhões no plano safra 1999/2000 com uma 
execução de 66%. No ano agrícola de 2003/2004, houve o primeiro grande 
incremento no montante, com um crescimento de 65% sendo ofertados 
R$  5,4 bilhões aos agricultores e com uma execução de 83% do valor 
disponibilizado. 

Para o Plano Safra 2013/2014 foram disponibilizados R$ 39 bilhões para o 
fortalecimento da agricultura familiar, sendo que, na última safra, 2012/2013, 
pela primeira vez o valor aplicado ultrapassou o valor anunciado em crédito 
para a agricultura familiar pelo Governo Federal. Foram firmados mais de 2,2 
milhões de contratos, totalizando aproximadamente R$ 19,2 bilhões, valor 
7% maior que os R$ 18 bilhões ofertados.

Os dados apresentados pelo MDA no site do PRONAF (BRASIL, 2013c) 
mostram que:

[...] nos últimos dez anos a renda da agricultura familiar cresceu 
52%, o que permitiu que mais de 3,7 milhões de pessoas 
ascendessem para a classe média. O segmento é responsável por 
4,3 milhões de unidades produtivas – o que representa 84% dos 
estabelecimentos rurais do país – 33% do Produto Interno Bruto 
(PIB) Agropecuário e emprega 74% da mão de obra no campo.

Uma política pública dessa envergadura carece de estudos e avaliações 
mais profundos para melhor retratar sua história e seus resultados. Com 
esta afirmação concorda Mattei et al. (2007, p. 2), quando afirma que: “foram 
poucos os estudos acadêmicos que procuraram analisar os impactos deste 
tipo de política pública sobre os agricultores familiares e, especialmente, 
sobre as economias locais”.
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Esta questão sobre a carência de estudos aprofundados sobre o 
programa também é avaliada por Feijó (2013, p. 1).

É verdade que esta iniciativa do Governo Federal vem atraindo 
uma quantidade impressionante de estudos de avaliação que 
se transformaram em ensaios debatidos em congressos e 
encontros acadêmicos, publicados em revistas especializadas, 
oferecidos como trabalhos de mestrado, teses de doutorado 
e até de livre-docência. Além de inúmeros relatórios e dossiês 
produzidos por órgãos públicos e suas agências. Em que pese 
a importância desses estudos, falta ainda na literatura uma 
avaliação mais precisa e qualificada.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

As principais políticas públicas de apoio à comercialização de produtos 
da agricultura familiar são o PAA e o PNAE. 

Sobre o contexto da criação do PAA, Lopes e Almeida (2012) lembram 
que os debates que contribuíram para a decisão do Governo Federal de 
lançar o PAA em 2003, vieram juntamente ao debate da fome e as discussões 
e reivindicações sobre o papel da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar 
Camponesa no combate à miséria e à desnutrição no Brasil. Lopes e Almeida 
(2012, p. 137) complementam:

[...] dessa forma, o PAA deve ser entendido como um programa 
que foi criado no âmbito de amplas reivindicações de 
movimentos sociais de luta pela terra e pela própria sociedade 
que exigiam do Estado maior apoio à agricultura familiar 
camponesa e ações efetivas contra a falta de alimentação de 
parte da população.

A seguir detalha-se o PAA.

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Criado em 2003, o PAA busca fortalecer a agricultura familiar sendo, 
ao mesmo tempo, uma ação de política pública para enfrentar a fome e a 
pobreza no Brasil, tanto nas cidades como no campo.

O PAA favorece a aquisição de produtos diretamente de agricultores 
familiares, assentados, comunidades indígenas, quilombolas e demais 
povos e comunidades tradicionais ou ainda de suas organizações, para 
formar estoques e posteriormente distribuí-los à população em maior 
vulnerabilidade social.

As linhas de acesso ao programa são: Compra direta; Formação de estoques; 
Compra direta com doação simultânea; Compra institucional; Incentivo à 
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produção e ao consumo de leite. A compra pode ser feita sem licitação, e o 
limite anual que cada agricultor pode acessar é hoje de R$ 33.500,00.

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

O art. 14 da Lei nº 11.947 (BRASIL, 2009) determina: 
[...] a aplicação de pelo menos 30% dos recursos repassados pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para 
alimentação escolar, na compra de produtos oriundos da 
agricultura familiar ou de suas organizações, priorizando os 
assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais 
indígenas e quilombolas.

Conforme a Resolução n° 25 (BRASIL, 2012), o limite de venda ao PNAE 
é estimado por Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) por ano, passando 
para R$ 20 mil por DAP/ano, constituindo-se um valor importante a ser 
incorporado nos orçamentos familiares e nas economias locais. Assim, torna-
se fundamental e estratégico que as famílias de agricultores familiares, 
assentados, enfim, as comunidades do campo, acessem e sejam beneficiados 
por esses programas de comércio institucional de alimentos. 

Camargo et al. (2013, p. 6) assinalam a importância do PAA para o 
desenvolvimento das comunidades rurais e combate à pobreza:

[...] um ponto a ser destacado é que após a implementação do 
programa, foi possível constatar significativas transformações 
de caráter qualitativo no assentamento. Houve mudanças nos 
sistemas de produção, na organização social dos agricultores, 
na forma de exploração dos lotes e na segurança alimentar 
das famílias.

Assim também afirmam Lopes e Almeida (2012, p. 147) em seu estudo:
Conclui-se nesta pesquisa que tanto o PAA como a aplicação da 
Lei Federal 11.947 que compõe o PNAE têm sido exemplos das 
possibilidades a que um Estado que realmente esteja a serviço 
dos anseios da sociedade possa proporcionar, principalmente 
com relação a condições de vida mais dignas para a classe 
camponesa, que terá na produção de alimentos a valorização 
de sua condição social e também para operários que usufruirão 
das garantias de uma soberania e segurança alimentar, já que, 
conforme ficou demonstrado, é a produção das pequenas 
unidades agrícolas que tem colocado na mesa do brasileiro a 
maior parte dos alimentos que compõem a cesta básica.

A seguir apresentam-se as políticas públicas de educação no campo.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO DO CAMPO

Não podemos deixar de elencar neste trabalho as políticas e iniciativas 
da educação no campo. Certamente o combate à pobreza rural passa pela 
libertação que o acesso à educação e à cultura podem prover a todos os 
cidadãos que vivem no campo brasileiro.

Quando tratamos de Educação do Campo, estamos fazendo referência 
à educação desenvolvida conforme a realidade cotidiana das populações 
que vivem no campo e que têm a necessidade de que esta educação seja 
adequada a sua realidade camponesa. Como afirmam Furtado e Furtado 
(2012, p. 401):

Para marcar que a educação destinada aos que vivem no rural 
não pode ser tratada como foi durante séculos, uma simples 
transposição da educação construída para as áreas urbanas, 
surge a denominação, hoje um paradigma em construção, de 
Educação do Campo, entendida como forma de ação política 
e social que leva em conta e incorpora uma realidade histórica 
variada e engloba as mais diversas práticas da vida campestre.

Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO)

Lançado em março de 2012, o PRONACAMPO constitui um conjunto de 
ações articuladas que asseguram a melhoria do ensino nas redes existentes, 
bem como a formação dos professores, a produção de material didático 
específico, o acesso e a recuperação da infraestrutura e qualidade na 
educação no campo em todas as etapas e modalidades.

Segundo o documento orientador desse Programa (BRASIL, 2013a):

[...] a legislação educacional brasileira, a partir da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 (LDB), em 
seus artigos 23 e 26 estabelece um novo marco na Educação do 
Campo ao dispor sobre a organização da educação básica em 
grupos não seriados e por alternância regular e ao definir que 
os currículos, além da base comum, deverão contar com uma 
base diversificada, de acordo com as características regionais e 
locais das redes de ensino.

Além disso, os incisos I, II e III do art. 28 reforçam a especificidade da 
Educação Básica do Campo ao recomendar que as propostas pedagógicas 
dessas escolas contemplem as necessidades e interesses dos estudantes do 
campo, considerem o calendário da produção agrícola bem com a natureza 
do trabalho no campo.

Esse mesmo documento, com a homologação da Resolução do Conselho 
Nacional de Educação (CNE) / Câmara de Educação Básica (CEB) nº 2 (BRASIL, 
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2008) (que estabeleceu diretrizes complementares para o desenvolvimento 
de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo) define 
o conceito de Educação do Campo, que compreende a Educação Básica 
em suas etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio 
e Educação Profissional Técnica de nível médio integrada com o Ensino 
Médio, com a finalidade de atender às populações do campo em suas mais 
variadas formas de produção da vida – agricultores familiares, extrativistas, 
pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma 
agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros.

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA)

O PRONERA é uma política pública de Educação do Campo, instituída 
pelo Decreto nº 7.352 (BRASIL, 2010). O objetivo é desenvolver projetos 
educacionais de caráter formal, em todos os níveis de ensino e áreas 
do conhecimento, a serem executados por instituições de ensino, para 
beneficiários do PNRA, do Crédito Fundiário e dos projetos elaborados pelos 
órgãos estaduais, desde que reconhecidos pelo INCRA; melhorar as condições 
de acesso à educação do público do PNRA e proporcionar melhorias 
no desenvolvimento dos assentamentos rurais por meio da formação e 
qualificação do público do PNRA e dos profissionais que desenvolvem 
atividades educacionais e técnicas nos assentamentos.

A Tabela 3 consigna dados de uma pesquisa por amostragem realizada 
pelo INCRA em 2010, que revelam que a educação permanece como grande 
desafio para as populações assentadas em todas as regiões do país.

Tabela 3 – Níveis de escolaridade nos assentamentos do INCRA em 2010

Fonte: Adaptado de Braga (2012).

Regiões Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

Número de famílias assentadas 390.752 302.513 138.000 40.156 34.991

Não alfabetizadas 14,74% 18,42% 13,86% 13,60% 12,73%

Fundamental
Incompleto 44,89% 42,17% 40,12% 38,17% 42,38%

Completo 27,41% 25,52% 29,81% 27,93% 29,46%

Ensino médio
Incompleto 6,72% 7,09% 8,15% 8,76% 7,52%

Completo 4,99% 5,69% 5,73% 9,37% 6,28%

Superior
Incompleto 1,00% 1,00% 1,00% 1,01% 1,00%

Completo 1,00% 1,00% 1,33% 1,16% 1,09%
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Arca das Letras

O programa Arca das Letras foi criado em 2003 pelo MDA com 
a finalidade de implantar bibliotecas para facilitar o acesso ao livro e à 
informação no meio rural brasileiro. Segundo seu site institucional (PORTAL 
DA CIDADANIA, 2017a), “o programa beneficia diariamente milhares de 
famílias do campo, formadas por agricultores familiares, assentados da 
reforma agrária, comunidades de pescadores, remanescentes de quilombos, 
indígenas e populações ribeirinhas”.

A estratégia do programa para incentivar e facilitar o acesso à leitura, 
passa pela instalação das bibliotecas rurais na casa dos agentes de leitura ou 
nas sedes de associações comunitárias, pontos de cultura, igrejas e clube de 
mães, em acordo com as escolhas da comunidade atendida.

O programa disponibiliza um acervo inicial em cada Arca de cerca de 
200 livros. Os contéudos são selecionados no sentido de contribuir com o 
trabalho, a pesquisa e o lazer das comunidades que vivem no campo, que 
podem selecionar e escolher exemplares de conteúdo infantil, infanto-
juvenil, para jovens e adultos, livros didáticos, técnicos e especializados para 
formar o acervo da arca comunitária.

Segundo dados do painel de indicadores (BRASIL, 2013b), o programa já 
distribuiu 9.540 arcas (Gráfico 1), atendendo mais de 1 milhão de famílias, em 
3.384 municípios, com quase 2 milhões de livros distribuídos.

Gráfico 1 – Bibliotecas rurais instaladas pelo programa Arca das Letras
Fonte: Brasil (2013b).

Apesar do crescimento destas iniciativas e programas de educação do 
campo, ainda há muito a fazer. Como afirmam Furtado e Furtado (2012, p. 
401), “o quadro ainda permanece crítico se pensarmos nos condicionamentos 
históricos que não foram removidos e na visão do campo ain da presente na 
formulação das políticas públicas”.
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PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR)

A Portaria nº 194 (BRASIL, 2013d) regulamenta o PNHR, integrante do 
Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV).

A Portaria esclarece que o programa objetiva subsidiar a produção ou 
reforma de imóveis aos agricultores familiares e trabalhadores rurais, por 
intermédio de operações de repasse de recursos do Orçamento Geral da 
União ou de financiamento habitacional com recursos do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS).

Dentre as diretrizes estabelecidas no art. 2º da referida portaria (BRASIL, 
2013d), destacamos que:

I - as unidades habitacionais produzidas ou reformadas no 
âmbito do PNHR terão soluções de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e energia elétrica [...];
[...]

VII - atendimento às famílias residentes em municípios 
constituintes do Programa Territórios da Cidadania, a cargo do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário;

VIII - atendimento a famílias integrantes de comunidades 
quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, 
indígenas e demais comunidades tradicionais;
[...]

XI - atendimento aos agricultores familiares assentados, 
beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária - PNRA, 
[...].

Por essas diretrizes fica clara a intenção da política pública de beneficiar as 
comunidades mais carentes das regiões rurais, numa contribuição direta para 
a redução das desigualdades no campo e combate à pobreza no meio rural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No desafio de buscar a implantação de políticas públicas para a 
população do campo, faz-se necessário superar entraves das mais diversas 
naturezas: históricos, culturais, administrativos, burocráticos, gerenciais 
e físicos. Tal superação demanda práticas específicas de planejamento 
e desenvolvimento, seja nas instituições de ensino superior e pesquisa 
que buscam alternativas viáveis de boa governança através de Pesquisa, 
Desenvolvimento & Inovação (PD&I), seja entre a população diretamente 
atingida, através do levantamento e reconhecimento de suas necessidades 
e demandas e consequentemente, cobranças e pressões junto ao Governo 
para a efetivação na implantação de políticas públicas específicas.
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Após esses quase 20 anos de políticas públicas voltadas especificamente 
para os trabalhadores do campo, dos acampados aos agricultores familiares 
mais estruturados, os ganhos foram muito expressivos, tanto em volume de 
recursos aplicados quanto em qualidade das políticas implementadas pelos 
Governos e também pelos projetos apresentados pela sociedade. 

Partindo-se do PRONAF, em sua origem nos anos 90, para as mais variadas 
linhas de apoio à produção convencional ou agroecológica, infraestrutura, 
acesso à terra, comercialização e habitação rural, o meio rural brasileiro 
acompanhou o crescimento e fortalecimento de sua classe camponesa com o 
apoio de diversas políticas públicas. No entanto, ainda há muito a conquistar 
no sentido de qualificar cada vez mais as políticas públicas para o campo.

Um dos pontos que podem ser melhorados diz respeito aos custos 
destas políticas. Feijó (2013, p. 1), dissertando sobre o PRONAF, alerta para a 
necessidade de avaliar os verdadeiros custos envolvidos no programa, mas 
é sabido que não somente este programa representa um elevado custo à 
sociedade. A questão de fundo, no entanto, vai além de discutir se vale a pena 
ou não continuar investindo recursos públicos nessas políticas, pois a resposta 
positiva vem sendo demonstrada pelo público-alvo nesses quase vinte anos 
de execução. Então, cabe certamente um debate não apenas sobre os custos 
das políticas públicas, mas sobre os ganhos dos bancos, especialmente os 
públicos, em cima destas operações com as políticas públicas.

Do ponto de vista da gestão das políticas públicas, espera-se dos órgãos 
públicos que atendem diretamente essa parcela significativa da população, 
um melhor planejamento organizacional interno que reflita os anseios da 
sociedade quanto à eficiência e eficácia da gestão pública. São inúmeras 
portarias e resoluções que constantemente alteram a configuração e a 
execução das políticas e programas. 

Esta ausência de clareza e coerência no planejamento das ações e 
definição das metas, dificulta a implementação das políticas públicas e 
deixam os beneficiários confusos e indecisos quanto ao seu acesso.

Porém, excetuando-se o quadro negativo, com um bom aporte 
governamental (leia-se: vontade política), há possibilidade real na implantação 
de uma agenda conjunta e de um planejamento específico que seja efetivo, 
realizado entre Estado e Sociedade, objetivando o desenvolvimento de 
estratégias para ampliar o combate à pobreza rural.

Se bem utilizadas, tais estratégias de desenvolvimento, através de 
inter-relação de seu meio com o contexto global, objetivará a inserção 
dessas comunidades rurais no sistema produtivo através de cooperativas e 
associações de produtores. Combate-se, assim, os fatores que ocasionam o 
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êxodo rural, objetivando a permanência dessa população em seu meio, através 
de incentivos relacionados à implantação de políticas públicas que objetivem 
a geração de renda, a valorização de sua cultura e seus saberes e consequente 
fortalecimento de sua autoestima. Neste aspecto, a administração pública 
e o planejamento objetivam mitigar a miséria ocasionada por séculos de 
exploração e abandono desta população, abandono perpetrado por parte 
do poder público e da sociedade capitalista industrial.
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INTRODUÇÃO

O Plano Brasil Sem Miséria (BSM), lançado em 2011, é considerado uma 
extensão e unificação das políticas de distribuição de renda no Brasil na 
última década, com o objetivo de superar a situação de extrema pobreza de 
grande parte da população brasileira.

A desigualdade social e a pobreza afetam a maioria dos países na 
atualidade, sejam países pobres ou ricos, e é assunto constante entre vários 
estudiosos que se dedicam ao tema. Segundo Hoffmann (2002), o Brasil se 
destaca no grupo de países da América Latina, com grandes desigualdades 
econômico-sociais. 

Os dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), demonstram que a América Latina é a região do mundo com maior 
desigualdade de renda, estando o Brasil em 4º lugar. Conforme o PNUD, 
Honduras, Bolívia, Colômbia, Brasil e Chile são os países mais desiguais, e os 
menos desiguais são Nicarágua, Argentina, Venezuela, Uruguai, Jamaica e 
Peru (REVISTA EXAME, 2013). Segundo o Portal do PNUD, um dos indicadores 
utilizados pela Organização das Nações Unidas (ONU) para medir a situação 
da pobreza no mundo é o Índice de Gini, que mede o grau de concentração 
de uma distribuição, cujo valor varia de zero (perfeita igualdade) até um (a 
desigualdade máxima) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 
2013). Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), a 
desigualdade brasileira no período de 1999 a 2009, medida pelo índice de 
Gini, caiu de 0,59 para 0,53. E durante as décadas anteriores a variação não foi 
tão expressiva (CASTRO; MODESTO, 2010).

A persistente desigualdade brasileira, segundo pesquisadores, remonta 
à época do Brasil Colônia. Conforme Hoffmann (2002), isso se deve a ter sido 
o Brasil colonizado por antigas colônias de Portugal e Espanha, cujo modelo 
econômico se baseava na produção e exportação de produtos primários que 
proporcionava elevada concentração de posse da terra. 

A ONU, analisando os maiores problemas mundiais, estabeleceu no 
ano de 2000 os 8 Objetivos do Milênio, no Brasil chamados de 8 Jeitos de 
Mudar o Mundo, sendo o primeiro objetivo acabar com a fome e a miséria até 
2015 (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2017). 



246

Observa-se com esta ação que, neste século XXI, a desigualdade e a miséria 
passaram a fazer parte da agenda mundial.

Pretende-se, como objetivo deste capítulo, realizar uma explanação 
do Plano BSM como política de transferência de renda no Brasil e tecer 
considerações sobre os seus resultados, abordando os aspectos sociais, 
econômicos e sua contribuição para o desenvolvimento humano na 
população brasileira.

BRASIL SEM MISÉRIA

O Plano BSM é um programa assistencial de transferência de renda e foi 
instituído pelo Decreto nº 7.492 (BRASIL, 2011b), com a finalidade de superar 
a situação de extrema pobreza da população em todo o território nacional, 
por meio da integração e articulação de políticas, programas e ações. A União 
é responsável pela sua execução, em colaboração com Estados, Distrito 
Federal, Municípios e com a sociedade (BRASIL, 2011b).

O Plano BSM tem a pretensão de promover a inclusão social e produtiva 
da população extremamente pobre, tendo por meta reduzir drasticamente 
seus números – algo que não teria sido alcançado plenamente pelos 
programas anteriores e é considerado uma ampliação do PBF, instituído em 
2003 por meio da Medida Provisória nº 132 (BRASIL, 2003c) e cuja criação 
teve como finalidade a unificação dos procedimentos de gestão e execução 
das ações de transferência de renda do Governo Federal, especialmente as do 
Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação – Bolsa Escola, 
do Programa Nacional de Acesso à Alimentação, do Programa Nacional de 
Renda Mínima vinculada à saúde – Bolsa Alimentação, do Programa Auxílio-
Gás e do Cadastramento Único do Governo Federal (BRASIL, 2003c).

O Caderno Brasil Sem Miséria (BRASIL, 2017b), cartilha disponibilizada 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social, informa que, nos últimos anos, 
o Brasil tirou 28 milhões de brasileiros da pobreza e levou 36 milhões para a 
classe média, mas ainda há 16 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza. 
A linha de extrema pobreza adotada pelo Plano são as pessoas que possuem 
renda familiar per capita de até R$ 70,00. Segundo dados oficiais, este valor está 
acima da linha adotada nos Objetivos do Milênio/PNUD (US$ 1,25). 

Na Tabela 1, com dados originários do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), observamos que a grande parcela da população 
extremamente pobre se concentra na Região Nordeste (59%), tanto no meio 
urbano (53%) quanto no meio rural (47%).
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A cartilha também informa o perfil da população e das condições 
dos domicílios permanentes e ocupados, conforme os dados do Censo 
Demográfico 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 
2012), sendo que no segmento da extrema pobreza se concentram as 
crianças até 14 anos de idade (40%) e jovens até os 19 anos de idade (51%), 
representando que 91% da população abaixo da linha da pobreza são 
formados por crianças e jovens pertencentes a famílias com até R$ 70,00 
per capita. O acesso aos serviços básicos que conferem melhor qualidade de 
vida mostra que a condição de extrema pobreza não se restringe à dimensão 
da renda, pois 53% dos domicílios não estão ligados à rede geral de esgoto 
pluvial ou fossa séptica, e 48% dos domicílios rurais em extrema pobreza não 
estão ligados à rede geral de distribuição de água e não têm poço ou nascente 
na propriedade e 26% não têm acesso à educação. No tocante às diferenças 
raciais dessa população, a maioria (71%) são negros (pretos e pardos).

AÇÕES GLOBAIS E REGIONAIS 

A organização do Plano BSM pautou-se em três eixos: garantia de 
renda, acesso a serviços públicos e inclusão produtiva nos meios urbano e 
rural. Observamos que as ações estão distribuídas nos Programas Temáticos 
do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, coordenados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

Isso posto, faremos a seguir a explanação das principais ações globais e 
regionais definidas pelo Plano BSM.

Tabela 1 – Público do Brasil Sem Miséria por região geográfica

Fonte: Brasil (2017b).

Total de 
pessoas %

Urbano Rural

Pessoas % Pessoas %

Brasil 16.267.197 100% 8.673.845 53% 7.593.352 47%

Norte 2.658.452 17% 1.158.501 44% 1.499.951 56%

Nordeste 9.609.803 59% 4.560.486 48% 5.049.317 52%

Sudeste 2.725.532 17% 2.144.624 79% 580.908 21%

Sul 715.961 4% 437.346 61% 278.615 39%

Centro-Oeste 557.449 3% 372.888 67% 184.561 33%
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GARANTIA DE RENDA E ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Conforme o Decreto nº 7.492 (BRASIL, 2011b), que regulamenta o 
Plano BSM, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) é utilizado como instrumento básico para identificação do público 
e planejamento das ações do Plano.

O CadÚnico foi criado em 2007, por meio do Decreto nº 6.135 (BRASIL, 
2007a), sendo o instrumento de identificação e caracterização socioeconômica 
das famílias brasileiras de baixa renda, a ser obrigatoriamente utilizado para 
a seleção de beneficiários e integração de programas sociais do Governo 
Federal voltados ao atendimento desse público.

Conforme o site do IBGE, o CadÚnico, é constituído por uma base 
de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos. A coleta 
dos dados das famílias deve ser realizada por meio do preenchimento do 
formulário do CadÚnico. Cada formulário deve identificar apenas uma 
família. Os municípios são responsáveis por identificar as áreas prioritárias de 
cadastramento e as famílias de baixa renda ali residentes. Os cadastros são 
processados pelo Agente Operador do CadÚnico, a Caixa Econômica Federal, 
banco público responsável por atribuir a cada pessoa da família cadastrada 
um número de identificação social de caráter único, pessoal e intransferível. 
Por meio do NIS, os operadores do CadÚnico podem localizar as pessoas 
cadastradas, atualizar dados do cadastro, verificar a situação do benefício 
(caso exista) e realizar as ações de gestão de benefícios. A população-alvo 
do CadÚnico são famílias de baixa renda familiar per capita, de até ½ salário 
mínimo. Por fim, vale mencionar que, em 2003, havia cerca de 10 milhões 
de famílias cadastradas. Hoje, este número é de 19,5 milhões (INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013).

A partir das informações cadastrais das famílias sob a responsabilidade 
dos municípios, são identificados os benefícios que serão concedidos. 
Conforme o Decreto no 7.447 (BRASIL, 2011a) foram definidos cinco tipos de 
benefícios:

a) Benefício Básico (no valor de R$ 70,00) concedido apenas a famílias 
extremamente pobres, com renda per capita igual ou inferior a R$ 
70,00;

b) Benefício Variável (no valor de R$ 32,00) concedido pela existência 
na família de crianças de zero a 15 anos, gestantes e/ou nutrizes – 
limitado a cinco benefícios por família;

c) Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ) (no valor de R$ 
38,00) concedido pela existência na família de jovens de 16 e 17 anos 
– limitado a dois jovens por família;
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d) Benefício Variável de Caráter Extraordinário (com valor calculado caso 
a caso) concedido a famílias migradas de Programas Remanescentes 
ao PBF;

e) Benefício para Superação da Extrema Pobreza na Primeira Infância 
(valor correspondente ao necessário para que toda família beneficiária 
do PBF – com crianças e adolescentes de zero a 15 anos – supere os R$ 
70,00 de renda mensal por pessoa).

Existem condicionalidades caracterizadas como compromissos 
assumidos pelas famílias para o recebimento do benefício, na área de saúde 
e educação, tais como, o acompanhamento do cartão de vacinação e do 
crescimento e desenvolvimento dos bebês e das crianças, o acompanhamento 
de saúde das gestantes (pré-natal) e nutrizes (puérpero), a manutenção e o 
desenvolvimento das crianças e adolescentes na escola (LICIO; MESQUITA; 
CURRALERO, 2011).

Importante destacar a visão de Lício, Mesquita e Curralero (2011) sobre a 
interface entre União e municípios na gestão do PBF e a importância da ação 
municipal na execução do Plano BSM, no que diz respeito ao cadastramento, 
gestão de benefícios assim como a prestação de serviços básicos de saúde, 
educação e assistência social e articulação de programas complementares, 
assim como a importância da interseção entre as políticas setoriais na gestão 
das condicionalidades do PBF. A interface estadual é menor, conforme 
os autores, mas tem a função de apoiar os municípios menores e menos 
estruturados, com suporte tecnológico e capacitação.

Avalia-se que o fato de envolver políticas universais 
estruturadas nacionalmente, que contam com arenas próprias 
e institucionalizadas de negociação intergovernamental, 
facilita a promoção da complementaridade entre as ações 
dessas políticas e do PBF, favorecendo a convergência de 
interesses e a construção de uma agenda comum. Há, inclusive, 
certo consenso em torno do princípio de que a transferência de 
renda potencializa e dá sinergia às ações desenvolvidas pelas 
áreas de saúde (combate à desnutrição, mortalidade infantil 
e mortalidade materna; promoção da saúde da mulher), de 
educação (combate à evasão e ao abandono escolar, maior 
participação dos pais na vida escolar dos filhos) e de assistência 
social (redução das vulnerabilidades e fortalecimento de 
vínculos e promoção social) (LÍCIO; MESQUITA; CURRALERO, 
2011, p. 464) .

A segunda frente de atuação do Plano diz respeito ao acesso aos 
serviços públicos, onde estão incluídos vários programas como: Saúde da 
Família, Brasil Sorridente, Olhar Brasil, Rede Cegonha, Brasil Alfabetizado e 
Mais Educação, Minha Casa minha Vida (MCMV), dentre outros. Os Centros 
de Referência da Assistência Social (CRAS), presentes em grande parte dos 
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municípios brasileiros, serão utilizados como pontos de atendimento dos 
programas que fazem parte do Plano BSM (BRASIL, 2017b).

A seguir serão apresentadas as características do Plano BSM no Campo 
e na Área Urbana.

BRASIL SEM MISÉRIA NO CAMPO

Conforme se depreende das seções anteriores, o Plano BSM foi criado 
com o objetivo de suprimir situações de pobreza extrema em nosso país, 
através do imbricamento e articulação de políticas públicas, programas 
e ações governamentais, buscando assim alcançar toda a população em 
situação de vulnerabilidade no âmbito nacional. 

Como bem mencionam Trogiani et al. (2012, p. 26): 
A inclusão produtiva atua no campo, visando aumentar a 
produção dos agricultores; e na cidade, visando qualificar 
mão de obra e identificar oportunidades e empregos para 
os beneficiários. Para isso, o BSM está montando um Mapa 
da Pobreza do Brasil e também desenhando um Mapa de 
Oportunidades para identificar meios de inserir os beneficiários 
no mercado de trabalho.

Desse modo, o plano englobou tanto o atendimento às áreas rurais, 
como às urbanas, uma vez que a miséria apresenta rostos e necessidades 
diferentes conforme o meio onde se encontra. 

Segundo o Portal BSM (BRASIL, 2017b), é no campo que se encontram 47% 
dos beneficiados por este plano, de modo que mereceram atenção especial 
do Governo as metas a serem alcançadas na área rural, primordialmente o 
aumento da produção agrícola, a oferta de insumos e água, o que, de forma 
simultânea e resumidamente, garante maior acesso da população à água, 
luz, saúde, educação e moradia, bens de primeira necessidade, conforme a 
Figura 1, extraída da cartilha disponibilizada pelo Governo Federal referente 
ao Plano BSM.

Em consonância com o percentual mencionado, segundo dados do 
MDS, os 16,27 milhões de extremamente pobres no país concentram-se em 
sua grande parte na região Nordeste, totalizando 9,61 milhões de pessoas 
(59,1%), destes 56,4% no campo, e 43,6% em áreas urbanas. Conclui-se ainda 
que, dos 29,83 milhões de brasileiros residentes nas áreas rurais, praticamente 
um em cada quatro se encontra em extrema pobreza (25,5%), totalizando 
7,59 milhões de pessoas (PINHO, 2012). 
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Para fins de minimizar essa situação, as principais estratégias do Plano 
BSM no Campo são: assistência técnica, fomento e sementes, programa água 
para todos, acesso aos mercados e compra da produção. 

Estas estratégias estão, em sua maioria, regulamentadas:
a) no Decreto nº 7.535 (BRASIL, 2011d): institui o Programa Nacional de 

Universalização do Acesso e Uso da Água – Água Para todos; 
b) no Decreto nº 7.644 (BRASIL, 2011f ): regulamenta o Programa de 

Fomento às Atividades Produtivas Rurais, instituído pela Lei nº 12.512 
(BRASIL, 2011g);

c) na Resolução nº 44 (BRASIL, 2011k): fomenta o acesso de mulheres ao 
Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; 

d) na Medida Provisória nº 543 (BRASIL, 2011i): trata do Microcrédito 
Produtivo Orientado;

e) na Lei nº 12.512 (BRASIL, 2011g): institui o Bolsa Verde – convertida 
por meio da Medida Provisória nº 535 (BRASIL, 2011l). 

O Caderno Brasil sem Miséria, disponibilizado pelo MDS, faz algumas 
considerações sobre as diretrizes do plano, as quais serão mencionadas a seguir.

Em relação à assistência técnica, explica que o Governo, em parceria 
com as universidades e com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA), fornece aos produtores agrícolas que se encontram em condições 
de extrema pobreza acompanhamento continuado e individualizado, visando 
introduzir tecnologias apropriadas aumentando deste modo a produção no 
campo. Para melhor consecução desta meta, as famílias são divididas em 

Figura 1 – Inclusão produtiva rural
Fonte: Brasil (2017b).
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grupos de mil, e contam com a assistência de um técnico de nível superior e 
de dez técnicos de nível médio.

Ainda, para aumento da produção de alimentos e consequente 
comercialização desta produção, para fins de auxiliar na aquisição de insumos 
e equipamentos, foi instituído, através da Lei nº 12.512 (BRASIL, 2011g), o 
Programa de Fomento às atividades produtivas rurais, a qual em seu art. 9º 
fixou os objetivos do programa:

Art. 9º Fica instituído o Programa de Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais, com os seguintes objetivos:

I – estimular a geração de trabalho e renda com sustentabilidade;

II – promover a segurança alimentar e nutricional dos seus 
beneficiários;

III – incentivar a participação de seus beneficiários em ações de 
capacitação social, educacional, técnica e profissional; e

IV – incentivar a organização associativa e cooperativa de seus 
beneficiários.

Nos termos da lei instituidora (Lei no 12.512 – BRASIL, 2011g), as 
famílias beneficiárias receberão um fomento a fundo perdido no valor de 
R$ 2.400,00 cada uma, pagos em parcelas semestrais durante o prazo de 
dois anos. Ainda, segundo p art. 11 da mesma Lei, “Para a participação no 
Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, a família interessada 
deverá atender, cumulativamente, às seguintes condições: I – encontrar-se 
em situação de extrema pobreza; e II – estar inscrita no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal – Cadúnico”.

A meta do Governo é atender 250 mil famílias até o ano de 2014. Há 
ainda que mencionar que o Plano BSM prevê também, de forma simultânea, 
outras ações de incentivo, a exemplo da oferta de sementes da Embrapa e da 
introdução de tecnologias adequadas a cada região, uma vez que nosso país 
apresenta assimetria relevante em vários aspectos. 

Este Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais é executado 
em conjunto com os Ministérios do Desenvolvimento Agrário (MDA) e do 
MDS, conforme previsto no art. 2º do Decreto nº 7.644 (BRASIL, 2011f ), que 
regulamentou o Programa.

No tocante ao fomento para fins de erradicação da miséria, cumpre 
citar igualmente a Resolução nº 44 (BRASIL, 2011k), da Secretaria Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional, que fomenta o acesso de mulheres ao 
PAA, esta resolução reconhece o trabalho da mulher e suas contribuições na 
economia rural, considerando o seu importante papel no manejo de forma 
sustentável dos recursos naturais locais.
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Outra meta a ser atingida pelo Plano BSM é o atendimento de 750 mil 
famílias do campo, com a construção de cisternas e sistemas simplificados 
coletivos para consumo humano, bem como, atendimento de 600 mil famílias 
rurais com água voltadas para a produção, com irrigação para pequenas 
propriedades, garantindo acesso à água a toda a população que vive em 
extrema pobreza. 

O Programa universalização do acesso e uso da água, conhecido como 
Água Para Todos, está regulamentado pelo Decreto nº 7.535 (BRASIL, 2011d), 
o qual busca promover a universalização do acesso à água em áreas rurais 
tanto para o consumo humano como para a produção agrícola e alimentar, 
de forma a alcançar o desenvolvimento humano e a segurança alimentar e 
nutricional de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade 
social (art. 1º). 

Observa-se, pela leitura do art. 2º do Decreto nº 7.535 (BRASIL, 2011d) 
que regulamenta o programa, que suas diretrizes são as seguintes:

I – priorização da população em situação de extrema pobreza, 
conforme definido no Art. 2º do Decreto nº 7.492, de 2011;

II  –  fomento à ampliação da utilização de tecnologias, 
infraestrutura e equipamentos de captação e armazenamento 
de águas pluviais;

III – fomento à implementação de infraestrutura e equipamentos 
de captação, reserva, tratamento e distribuição de água, 
oriunda de corpos d’água, poços ou nascentes e otimização de 
seu uso; e

IV – articulação das ações promovidas pelos órgãos e instituições 
federais com atribuições relacionadas às seguintes áreas:

a) segurança alimentar e nutricional;

b) infraestrutura hídrica e de abastecimento público de água;

c) regulação do uso da água; e

d) saúde e meio ambiente.

Segundo informações obtidas pelo MDS, a intenção do Governo é a 
criação de 3.000 barragens de acumulação de água pluvial, 150.000 cisternas 
de produção e 20.000 pequenos sistemas de irrigação, possibilitando 
o desenvolvimento regional sustentável, uma vez que poderão ser 
comercializados os excedentes produzidos (BRASIL, 2011j).

O programa caracteriza um importante avanço na melhoria da 
qualidade de vida dos beneficiários, garantindo o acesso à água não apenas 
em quantidade, mas também em qualidade, com o intuito de permanência 
ao longo do tempo.
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Objetivo também almejado pelo Plano BSM é a garantia de acesso aos 
mercados, através do PAA, reconhecido como um dos programas mais eficazes 
na ampliação do mercado do pequeno agricultor, uma vez que o Governo 
Federal adquire a produção para fins de doação às entidades assistenciais e 
formação de estoques, contribuindo para a inclusão produtiva rural. O PPA 
é uma das ações do Fome Zero, programa também instituído pelo Governo 
Federal, para o enfrentamento da fome e da miséria no Brasil.

O programa foi criado pela Lei nº 10.696 (BRASIL, 2003b), e 
regulamentado pelo Decreto nº 4.772 (BRASIL, 2003a), através do qual restou 
previsto um limite financeiro de R$ 2.500,00 por agricultor familiar, valor este 
que sofreu alterações posteriores, vindo a fazer parte da estratégia do Plano 
BSM e, assim, foi posteriormente alterada pela Lei nº 12.512 (BRASIL, 2011g) e 
regulamentada atualmente pelo Decreto nº 7.775 (BRASIL, 2012). 

O PAA é implementado em parceria com a Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB), Governos Estaduais e municipais e, para poder 
participar dele, o agricultor familiar deve enquadrar-se no Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

Através de dados extraídos do Caderno Brasil Sem Miséria (2017b), 
a meta é que até 2014 sejam beneficiadas 255 mil famílias que vivem em 
situação de extrema pobreza, apoiando a comercialização destes produtos 
agrícolas aliando com as aquisições institucionais (hospitais, universidades, 
presídios e creches) e dos mercados privados (supermercados, empresas e 
restaurantes). 

Outros programas destinados ao campo e que estão incluídos no Plano 
BSM são: Bolsa Verde, Luz para Todos e estímulo aos assalariados rurais.

O programa Bolsa Verde é regulamentado pelo Decreto nº 7.572 
(BRASIL, 2011e), e possui os seguintes objetivos: incentivar a conservação 
dos ecossistemas; e promover a cidadania, a melhoria das condições de 
vida e a elevação da renda da população em situação de extrema pobreza 
que exerça atividades de conservação dos recursos naturais nas florestas 
nacionais, reservas extrativistas federais e reservas de desenvolvimento 
sustentável federais; nos projetos de assentamento florestal, projetos de 
desenvolvimento sustentável ou projetos de assentamento agroextrativista 
instituídos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); 
e em outras áreas rurais indicadas pelo Comitê Gestor do Programa Bolsa 
Verde e definidas pelo Ministério do Meio Ambiente (artigos 3º e 5º). 

Desse modo, através do programa Bolsa Verde são transferidos, 
trimestralmente, recursos financeiros, no montante de R$ 300,00 a famílias 
do Programa Bolsa Família (PBF), que vivem em situação de pobreza extrema, 
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em áreas socioambientais prioritárias e desenvolvem atividades sustentáveis, 
com o objetivo de promover o aumento da renda dessa população do campo 
e ao mesmo tempo incentivar a conservação dos ecossistemas e o uso 
sustentável dos recursos naturais (BRASIL, 2011e).

Desta forma, este benefício é um complemento do PBF, coordenado 
pelo Ministério do Meio Ambiente, com o auxílio dos ministérios do MDA e 
do MDS, os quais fazem uma gestão compartilhada abrangendo o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e INCRA como os gestores 
das áreas selecionadas.

O Plano BSM visa ainda ao atendimento de 257 mil famílias até 2014, 
disponibilizando energia elétrica à parcela da população que vive no campo 
e que não possui acesso a este serviço público.

Conforme prevê o Decreto nº 7.520 (BRASIL, 2011c), que instituiu o 
programa Luz Para Todos, os beneficiários são as pessoas: I  –  domiciliadas 
em áreas de concessão e permissão cujo atendimento resulte em elevado 
impacto tarifário; ou II – atendidas pelo Programa Territórios da Cidadania ou 
pelo Plano BSM (§ 1º, art. 1º). 

Além destes beneficiários, serão atendidos também pelo Programa 
projetos de eletrificação em assentamentos rurais, comunidades indígenas, 
quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas 
ou em áreas de empreendimentos de geração ou transmissão de energia 
elétrica, cuja responsabilidade não seja do respectivo concessionário; e 
escolas, postos de saúde e poços de água comunitários (§2º, art. 1º) (BRASIL, 
2011c). 

Meta também a ser alcançada pelo Plano BSM é o fomento de acordos 
entre o Estado, trabalhadores rurais e empregadores nas cadeias produtivas 
que empregam mais mão de obra no meio rural, de forma a garantir trabalho 
assalariado, melhoria das condições laborais, estímulo à formalização, 
aumento da qualificação profissional, bem como dos níveis de escolaridade 
e aumento da fiscalização das áreas de trabalho a fim de erradicar o trabalho 
escravo e as más condições de trabalho.

As ações e programas que auxiliam na implementação do Plano BSM no 
Campo englobam vários aspectos, a fim de tornar a execução do plano mais 
precisa, visando à consecução dos objetivos traçados quando de sua criação.

Para o desenvolvimento do país, necessário se faz a erradicação da 
pobreza e, através do Portal BSM e das legislações que regulamentam o plano, 
constata-se que a expectativa do programa é até 2014 retirar da situação de 
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pobreza extrema milhares de pessoas, para que ocupem outro cenário na 
sociedade. 

Para tanto, o Governo Federal ampliou as ações que está desenvolvendo 
no eixo da inclusão produtiva rural, distribuindo sementes, fomentando as 
atividades produtivas rurais e fornecendo assistência técnica a estas famílias. 

O MDA e o MDS elaboram uma pré-seleção das famílias beneficiárias e 
depois são realizadas visitas in loco por técnicos das áreas de enfermagem, 
pedagogia, engenharia agrônoma, zootecnistas e médicos veterinários, 
responsáveis pelo diagnóstico.

Ao tratar especificamente da inclusão produtiva rural, foi disponibilizado 
um vídeo onde o Governo informa as etapas do plano e o perfil de família 
que pretende alcançar. Verifica-se que, para fins de implantar um projeto 
mais adequado às aptidões da família analisada, são realizadas várias 
visitas: de diagnóstico, do projeto, da entrega da semente, da elaboração e 
acompanhamento inicial do fomento, auxílio na estruturação produtiva e 
mais seis visitas que serão feitas no decorrer desta assistência (BRASIL, 2017b). 

Feitas estas considerações sobre a implementação do Plano BSM no 
Campo, com a descrição de suas ações e programas passaremos a tratar de 
sua aplicação na área urbana.

BRASIL SEM MISÉRIA NA CIDADE

Nos centros urbanos, o público-alvo continua sendo a população 
que vive em estado de extrema pobreza. No entanto, as estratégias para a 
erradicação da pobreza são outras, conforme restará demonstrado.

Sinteticamente, as ações e programas implementados para o 
atingimento das metas a serem atingidas pelo Plano BSM nos centros urbanos 
estão apresentados na Figura 2. 

O Governo, visando à qualificação socioprofissional do público-alvo, 
ofertou mais de 600 modalidades de cursos através de escolas técnicas. 
Estes cursos são certificados e gratuitos, tendo o aluno direito a material 
pedagógico, lanche e transporte, ofertados conforme a economia de cada 
região, operando com instituições de reconhecida qualidade, a exemplo das 
entidades do Sistema S (Senai, Senac, Senat e Senar) (BRASIL, 2015).
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O Plano BSM foi criado para atender os brasileiros que vivem com renda 
familiar de até R$ 70,00/pessoa e tem como um de seus eixos a qualificação 
profissional, visando à geração de renda e emprego para as pessoas que 
vivem em estado de pobreza. 

Para atingir este objetivo, o Governo pretende articular ações entre 
vários projetos, dentre eles o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (PRONATEC), que visa expandir, interiorizar e democratizar a oferta 
de cursos técnicos e profissionais (nível médio) e de cursos de formação 
inicial e continuada para trabalhadores, destinado prioritariamente ao 
público jovem e adulto que quer entrar ou melhorar sua inserção no mundo 
do trabalho (CAMPELLO; FALCÃO; COSTA, 2014).

Desse modo, o Pronatec, criado pela Lei nº 12.513 (BRASIL, 2011h), 
atua em três frentes: oferta de cursos técnicos de nível médio e de formação 
inicial e continuada para estudantes do Ensino Médio da Rede Pública; oferta 
de cursos de formação inicial e continuada para beneficiários do Seguro-
Desemprego; e oferta de cursos de formação inicial e continuada para 
pessoas inscritas no CadÚnico (PRONATEC/BSM).

Os pré-requisitos para participar do Programa são: ter idade superior a 16 
anos e estar inscrito no CadÚnico; contudo, se o interessado não for cadastrado, 
mas possuir o perfil, também poderá ser beneficiado, pois a prioridade é 
daqueles que se encontram em situação de extrema pobreza (renda familiar 
per capita de até R$ 70,00 mensais) e aos beneficiários do PBF e do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) (CAMPELLO; FALCÃO; COSTA, 2014).

Figura 2 – Estratégias de erradicação da pobreza na cidade
Fonte: Brasil (2017b).
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Trogiani et al. (2012, p. 27) enfatizam:

Os recursos são repassados diretamente pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação / Ministério da Educação 
(FNDE/MEC) aos Departamentos Nacionais do SENAI e do 
SENAC e às Instituições da Rede Federal que participam do 
programa, no valor R$ 9,00 a hora-aluno de Bolsa-Formação. 
Com esse valor, a unidade ofertante deve oferecer o curso, os 
materiais necessários e garantir o transporte e a alimentação 
aos beneficiários. Não há um valor fixo a ser repassado para o 
auxílio-transporte dentro desses R$ 9, pois o Governo Federal 
entende que esse valor será variável, de acordo com a distância 
da casa do aluno até o lugar de realização dos cursos. Logo, 
aqueles que moram mais longe deverão receber um auxílio-
transporte mais alto.

Outro exemplo de articulação voltada para esta qualificação profissional 
é executado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que promove 
ações por meio de Planos Territoriais de Qualificação (PLANTEQs), de Projetos 
Especiais de Qualificação e de Planos Setoriais de Qualificação, visando 
atender as demandas com base na territorialidade.

Desse modo, o objetivo da qualificação profissional é inserir os 
beneficiários do Plano BSM no mercado de trabalho, oferecendo cursos de 
formação adequados com as características econômicas de cada região.

Entre estes beneficiários encontram-se os catadores de materiais 
recicláveis e reutilizáveis que terão o apoio do Governo na melhoria 
de suas condições laborais e ampliarão as oportunidades de inclusão 
socioeconômica, com prioridade ao atendimento das capitais e regiões 
metropolitanas, apoiando as prefeituras em programas desta natureza, 
capacitando os catadores e viabilizando infraestrutura e a comercialização 
do material (BRASIL, 2017a). 

Ainda, com a mesma finalidade de erradicação da pobreza extrema 
e de criar oportunidades para aumentar a renda e o acesso a serviços aos 
brasileiros beneficiários do Plano BSM, o plano tem como meta a inclusão 
produtiva, destinada a favorecer o acesso a oportunidades de trabalho e 
renda, através de políticas que propiciem a inserção dos beneficiários no 
mercado formal de trabalho, com a intermediação de mão de obra, uma 
economia popular e solidária, o incentivo ao empreendedorismo individual e 
ao trabalho associativo (BRASIL, 2017b).

A intermediação de mão de obra é uma política ativa de trabalho e 
emprego e a principal iniciativa do Governo nessa área é realizada pelo 
Sistema Nacional de Emprego, criado pelo Decreto n° 76.403 (BRASIL, 1975), 
sob coordenação e supervisão do MET. 
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Esta intermediação pública de mão de obra integra e complementa 
o processo de inclusão produtiva que se desenvolve com a qualificação 
profissional ofertada pelo Pronatec, ofertando gratuitamente cursos de 
formação inicial e continuada com carga horária mínima de 160h.

Nos termos empregados na Cartilha sobre o Plano Brasil sem Miséria 
disponibilizada pelo Governo Federal (BRASIL, 2017b, p. 12), a implementação 
de uma economia popular e solidária visa “promover apoio à formação 
e divulgação de redes de empreendimentos solidários, de atividades 
empreendedoras coletivas, micro e pequenas empresas e constituição de 
incubadoras para geração de ocupação e renda”. 

Resumidamente, os participantes do Pronatec/BSM poderão ser 
orientados a se firmar como microempreendedores individuais ou a integrar 
empreendimentos de economia solidária, estas ações que fazem parte da 
estratégia de inclusão produtiva do Plano BSM podem ser complementadas 
por programas existentes nos Estados ou no Município, onde reside o 
beneficiário, a exemplo de programas locais de microcrédito produtivo 
orientado (BRASIL, 2017b).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tanto a desigualdade social quanto a pobreza afetam a maioria dos 
países atualmente, sendo assunto constante entre vários estudiosos que se 
dedicam ao tema. Para Hoffmann (2002) o Brasil se destaca no grupo de países 
da América Latina, com grandes desigualdades econômico-sociais, o que é 
corroborado pelo sociólogo Jaguaribe (2008), quando fez uma comparação 
ilustrativa da situação de desigualdade existente no Brasil, comparando com 
aspectos mundiais, o qual concluiu que um terço da população se situa em nível 
extremamente modesto, comparável aos mais pobres padrões afro-asiáticos. 

O Plano BSM, instituído pelo Decreto nº 7.492 (BRASIL, 2011b), tem 
como objetivo erradicar a situação de extrema pobreza de grande parte da 
população brasileira até o ano de 2015, através da integração articulada de 
políticas, programas e ações. 

Nos termos do art. 2º, parágrafo único do mencionado Decreto, é 
considerado de extrema pobreza a população com renda familiar per capita 
mensal de até R$ 70,00. O plano está ancorado em três eixos que são: garantia 
de renda; acesso a serviços públicos; e inclusão produtiva do público-alvo, 
cujo custeio, nos termos do parágrafo único do art. 12, é realizado por 
dotações orçamentárias da União e deverão ser executadas pelos órgãos e 
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entidades participantes do Plano, utilizando-se o Plano Interno específico do 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo (SIAFI).

O Plano Brasil Sem Miséria (2017) em 2013 chega aos dois anos de 
vigência com resultados positivos no campo, ou seja, mais de 286 mil 
famílias de produtores rurais e assentados da reforma agrária estão sendo 
acompanhados pelos agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). 
Sendo que dessas, 69 mil famílias já recebem o recurso do fomento para 
financiar projetos de inclusão produtiva. São pequenos negócios como de 
criação de animais e estruturação da agricultura que têm gerado renda para 
as famílias do Plano BSM, melhorando assim a sua qualidade de vida. 

Para a coordenadora do Plano BSM no âmbito do MDA, Letícia Mendonça, 
“[...] essa é uma Ater diferenciada, que foca na promoção de segurança 
alimentar e na articulação do acesso das famílias às políticas sociais e de 
desenvolvimento rural” (PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, 2017). 

Outro diferencial deste plano é a questão de fomento, sendo 
disponibilizado o valor de 2,4 reais, liberado em duas parcelas, destinado ao 
financiamento dos programas englobados pelo plano. Até outubro de 2014, 
aproximadamente 131 mil famílias já haviam começado a receber recursos 
de fomento e mais R$ 344 milhões de reais já se encontravam empenhados 
(CAMPELLO; FALCÃO; COSTA, 2014).

O MDA divulgou que em 2012 realizou 775 mutirões de documentações 
com a finalidade de levar cidadania às mulheres trabalhadoras rurais e 
incluir famílias no CadÚnico, e em parceria com a Embrapa entregou kits de 
sementes para 25 mil famílias no Nordeste.

A assistência técnica do Plano está presente também na reforma 
agrária, e das 52 mil famílias assentadas, 24 mil são assistidas pelos serviços 
contratados pelo INCRA.

Ainda, 956 assentamentos que preservam o meio ambiente estão 
recebendo o Bolsa Verde, para estimular a preservação dos ativos ambientais 
em Unidades de Conservação, Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas e 
Projetos de Assentamento ambientalmente diferenciados. 

O Tribunal de Contas da União (TCU), ao analisar a prestação de contas do 
Presidente da República, referente ao exercício de 2012, através do Processo 
nº TC 006.617/2013-1, Acórdão 1274/2013, fez algumas considerações em 
relação à efetividade do Plano BSM.

Primeiramente, restou ressalvada pela Egrégia Corte de Contas os 
problemas em relação à forma de identificação da execução orçamentária 
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das despesas referente ao Plano, o que impediu a existência de uma análise 
consistente (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2013):

No entanto, a identificação das despesas do PBSM revelou-se 
bastante problemática. Em primeiro lugar, o Plano Brasil Sem 
Miséria foi detalhado no anexo de agendas transversais do PPA. 
Nesse documento estão elencados os dez programas e dezesseis 
objetivos que incluem as despesas do plano, o que não significa 
que esses objetivos sejam exclusivos do Brasil Sem Miséria. 
Na Lei Orçamentária de 2012 há um volume que relaciona os 
respectivos programas, objetivos e iniciativas constantes do 
PPA às ações orçamentárias do exercício. Ali, à primeira vista, 
seria possível identificar as ações do PBSM. Todavia, verificou-
se que nem todas as ações que se referiam ao plano estavam 
identificadas nominalmente no orçamento e que, em muitos 
casos, uma mesma ação contemplava despesas do Brasil Sem 
Miséria e despesas sem ligação com a clientela específica do 
plano. Ou seja, mesmo se fosse possível identificar no orçamento 
todas as ações orçamentárias que contêm as despesas do plano, 
não seria possível precisar o valor dessas despesas, pois em 
muitos casos apenas parte das despesas de uma ação, que não é 
delimitada por subtítulo, refere-se ao PBSM. 

Desse modo, diante das dificuldades apresentadas, a forma que restou 
para identificação das despesas do Plano BSM foi o plano interno, “que era 
inicialmente uma forma de subdivisão das despesas de um determinado 
órgão com vistas a facilitar a sua gestão, sem possibilidade de unificação das 
informações dos diversos órgãos” (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2013).

Entretanto, esta alternativa também não obteve êxito, uma vez que, 
conforme ressaltado na análise realizada pelo TCU, não foi criado um código 
de plano interno específico no SIAFI para identificação das despesas do Plano 
BSM em todos os órgãos. 

Os dados apresentados pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF), 
a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a Secretaria Extraordinária de 
Superação da Extrema Pobreza (SESEP) em relação ao Plano BSM possuem 
diferenças significativas, tanto a STN quanto a SESEP consideram que houve 
empenhos da ordem de bilhão de reais em despesas do plano no Ministério 
da Integração Nacional, enquanto a SOF informa que os empenhos foram de 
R$ 57,1 milhões. 

Por outro lado, a SOF considera pertencentes ao plano duas ações do 
Ministério da Saúde que totalizaram R$ 1,27 bilhão empenhado, enquanto a 
Sesep e a STN não incluem despesas do Ministério da Saúde (TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO, 2013).

Assim, para a análise da execução do plano, o TCU optou por utilizar os 
dados fornecidos pela SESEP, e concluiu que nenhum órgão empenhou 100% 
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dos recursos previstos para o Plano BSM, sendo que o MDS foi o único que 
executou 95% da dotação recebida.

Diante desta dificuldade de avaliação da execução do Plano, a Corte 
de Contas recomendou à Casa Civil, ao MDS, ao Ministério da Fazenda e 
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que, em conjunto, 
certifiquem-se de que as alterações ocorridas na identificação das despesas 
por meio de um plano orçamentário, conforme sugerido pelo Governo para 
fins de sanar o apontamento, sejam realmente suficientes para que haja a 
correta identificação da sua execução orçamentária (TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO, 2013).

A partir desta análise e das recomendações do TCU, observamos que o 
sistema de planejamento e orçamento ainda não é efetivo no que concerne à 
dificuldade dos órgãos de controle em fazer análise da execução orçamentária 
das políticas planejadas.

Conforme levantamento realizado pelo Governo Federal, 22 milhões de 
pessoas superaram a extrema pobreza desde o lançamento do Plano BSM 
(CAMPELLO; FALCÃO; COSTA, 2014). 

Na avaliação do Governo Federal, resta o desafio de buscar as famílias 
ainda invisíveis aos olhos do poder público, de modo a conhecê-las e assistí-
las. A estratégia de busca ativa foi criada justamente para encontrar essas 
famílias, incluí-las no CadÚnico, no PBF e em outros programas que possam 
ajudá-las a melhorar suas vidas. 

Com relação aos resultados sociais e segundo alguns estudos, as 
condicionalidades do Plano BSM, tanto na saúde quanto na educação, 
tiveram impactos positivos. Pesquisa realizada por Silva, Brandão e Dalt (2009) 
da Universidade Federal Fluminense, que analisa a relação entre pobreza e 
educação e o perfil educacional das famílias atendidas no Nordeste, mostrou 
que 26% dos entrevistados informaram que havia crianças da família fora da 
escola antes de receberem o valor pago pelo PBF. O estudo realizado pelo 
MDS (BRASIL, 2007b) mostrou que as crianças do PBF receberam as sete 
vacinas prescritas, uma diferença maior em 15% em relação às famílias não 
beneficiadas.

Por outro lado, em se tratando das condicionalidades do Plano BSM 
e políticas públicas, a educação e a saúde ainda sofrem de problemas 
básicos como a falta de infraestrutura e acesso aos serviços, principalmente 
a população da área rural. Segundo Lício, Mesquita e Curralero (2010), 
nas condicionalidades evidenciam-se a sensibilização, mobilização e 
pactuação entre os sistemas de políticas públicas do Ministérios da Saúde, 
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Desenvolvimento Social e Educação. Os autores ressaltam a importância do 
atendimento integral às famílias e o acesso aos serviços sociais básicos: 

O acompanhamento dos beneficiários em descumprimento 
de condicionalidades pelos serviços sócio assistenciais, por 
sua vez, possibilita um atendimento integral a essas famílias, 
ao viabilizar a superação de suas vulnerabilidades. A oferta 
conjugada do benefício financeiro e dos serviços sociais 
básicos evidencia, portanto, o papel do PBF como política 
articuladora no âmbito do nosso sistema de proteção social 
(LICIO; MESQUITA; CURRALERO, 2010, p. 8).

Outro ponto a ser considerado na análise do Plano BSM é a necessidade 
de continuidade de políticas públicas dos governos locais na redução 
da pobreza. Souza (2004) analisa esta problemática no sentido da atual 
tendência do deslocamento de políticas sociais universais pelos municípios 
para programas de transferência de renda centralizadas na instância federal, 
em que os municípios parecem ter papel secundário. No processo de controle 
e implementação de políticas sociais, a mesma autora expressa a importância 
do empoderamento das comunidades locais, com o envolvimento no 
processo decisório e de controle da implementação de políticas sociais.

As considerações realizadas sobre o Plano BSM não têm como intuito 
esgotar o assunto, mas suscitar novas reflexões sobre os impactos e desafios 
desta política pública de redução da pobreza e desigualdade de renda.
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INTRODUÇÃO

A questão da pobreza sempre esteve presente na discussão do 
desenvolvimento econômico brasileiro. Até meados do século XX, embora 
percebido, era considerado de natureza estrutural e em grande parte 
creditado à economia agrária do país. 

Com a crescente urbanização, a partir dos anos 1960/70, a pobreza se 
expande rapidamente pelos centros urbanos, demonstrando que o problema 
estava se reproduzindo nas regiões urbanas, onde a questão não era agrária 
ou somente estrutural. A pobreza e a desigualdade de renda passam a ser 
amplamente discutidas. Entre as causas apontadas está a baixa qualificação 
da massa salarial, por conta de uma base industrial sem maior valor agregado. 
Nessa situação o Produto Interno Bruto (PIB) se eleva pelo aumento da base 
produtiva, mas os salários não acompanham o mesmo ritmo de crescimento. 

A partir daí as discussões evoluem entre uma corrente institucionalista, 
para quem as “instâncias político-institucionais determinariam as 
possibilidades de distribuição da produção” (RACHED, 2010, p. 4), e uma 
corrente que entende que a questão está na estrutura distributiva da 
sociedade, que envolve desde a estrutura da atividade produtiva (primária 
e secundária), à estrutura da posse da terra e à participação dos salários na 
geração do produto bruto. 

O que parece senso comum é que a pobreza no Brasil é muito mais um 
produto da desigualdade do que da falta de renda. E isso se apresenta por 
diferentes causas. 

A desigualdade tem-se reduzido no Brasil sistematicamente, 
principalmente a partir dos anos 2000. Mas essa redução ainda apresenta 
alguns bolsões de resistência, que afeta aproximadamente 16 milhões de 
brasileiros que vivem em situação de extrema pobreza.

Este capítulo apresenta uma contextualização da pobreza mediante 
indicadores de renda e indicadores sociais, trazendo uma retrospectiva das 
últimas décadas. Em seguida, traz os resultados do Atlas de Desenvolvimento 
Humano de 2013, com os avanços do Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM). 
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Faz uma abordagem da relação salário mínimo e pobreza, para depois 
apresentar a questão da educação em relação à renda e os esforços que 
têm sido feito pelo Governo nessa área e alguns resultados alcançados, 
apresentando também uma relação com a empregabilidade. Finalmente, 
destaca a importância dos programas assistenciais de distribuição de renda. 

RENDA E POBREZA

O crescimento econômico não é garantia de melhoria da pobreza, já 
que o simples aumento de renda não significa que todas as camadas sociais 
estejam se apropriando desse crescimento. Ao contrário, em alguns casos o 
crescimento econômico pode vir a ser inclusive concentrador de renda. 

Barros e Mendonça (1995), um dos precursores dos estudos de 
distribuição de renda, analisando o período 1960 a 1990, em que o PIB 
brasileiro teve um aumento significativo da ordem de 3% a.a., destacaram:

Esse crescimento econômico não foi nem igualmente distribuído 
ao longo desse período, nem tampouco beneficiou igualmente todos os 
segmentos da população, levando portanto a um substancial aumento na 
desigualdade de renda nesse período. Por exemplo, o coeficiente de Gini 
elevou-se de 0,50 em 1960 para 0,62 em 1990.

O desenvolvimento econômico de um país se justifica pela melhoria do 
bem-estar social da sua população. O que significa que o PIB (somatório de 
todos os bens e serviços finais produzidos numa economia), e renda per capita 
– PIB dividido pela População Economicamente Ativa (PEA), são indicadores de 
quantidade, mas incapazes de determinar o atendimento do bem-estar social. 

Para Godinho (2011, p. 2):

[...] a pobreza é em qualquer lugar do mundo entendida como 
privação ou ausência das necessidades básicas, podendo mudar 
a intensidade da privação como ausência total de recursos que 
impeçam o ser inclusive de se alimentar: condição primeira 
para sua sobrevivência.

O desafio, portanto, é propor um conceito que possa ser geral e utilizado 
como referencial para as políticas públicas e avaliações de pobreza.

Rocha (2006, p. 12) sugere que, “em economias monetizadas, onde 
grande parte das necessidades das pessoas são atendidas por trocas 
mercantis, é natural que a percepção de satisfação seja verificada de maneira 
indireta, via renda”. Para essa autora, renda “é um valor monetário associado 
ao custo do atendimento das necessidades médias de uma pessoa”.
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Os parâmetros que indiquem o bem-estar são extremamente variáveis, 
conforme o enfoque que se queira dar, e com a situação específica de cada 
país. 

Mas a grande questão no Brasil é que, apesar de períodos de grande 
crescimento do PIB, a distribuição de riquezas não chega a todas as camadas 
da sociedade. Ao contrário, existem períodos em que o crescimento 
econômico está associado a um aumento de desigualdade.

Portanto, a renda é um critério útil para avaliar o bem-estar, mas não 
exclusivamente mediante a renda per capita, e sim associado a indicadores 
sociais que demonstrem como essa renda está sendo distribuída entre a 
população. 

Outro parâmetro é o da pobreza como insuficiência de renda. Quando 
se refere ao atendimento das necessidades nutricionais mínimas, esse valor 
é denominado de linha de indigência, ou de pobreza extrema. Quando se 
refere a um sentido mais amplo de atendimento de necessidades trata-se da 
linha de pobreza. Esses parâmetros são utilizados para distinguir dois grupos 
na população: indigentes e não indigentes, no caso da linha de indigência, e 
pobres e não pobres, quando se utiliza a linha de pobreza.

Esses parâmetros permitem estabelecer algumas divisões, a fim de 
facilitar os estudos sobre distribuição de renda e desigualdade social:

a) pobres: quem tem renda abaixo do valor estabelecido como linha 
de pobreza, incapazes de atender ao conjunto de necessidades 
consideradas mínimas para determinada sociedade;

b) indigente: subconjunto de pobres cuja renda é inferior para atender 
às necessidades nutricionais.

Para enquadrar os brasileiros que vivem em condição de extrema 
pobreza, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome seguiu 
vários estudos, compromissos assumidos com a Organização das Nações 
Unidas (ONU) e recomendações do Banco Mundial, para estabelecer o critério 
de US$ 1,25, por dia por pessoa, como linha de extrema pobreza. 

A linha de pobreza extrema foi monetizada em 2011 no valor de R$ 
70,00 per capita (e nunca foi corrigido) considerando o rendimento nominal 
mensal domiciliar. Desse modo, qualquer pessoa residente em domicílios 
com rendimento inferior ou igual a esse valor é considerada extremamente 
pobre. Há, no entanto, integrantes de uma família que, apesar de não terem 
qualquer rendimento, não se encaixam na linha de extrema pobreza.

Para calcular as pessoas sem rendimento que, de fato, se incluem na 
linha de miséria, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou 
um recorte que considerou os seguintes critérios: residência sem banheiro 
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ou com uso exclusivo; sem ligação de rede geral de esgoto ou pluvial e sem 
fossa séptica; em área urbana sem ligação à rede geral de distribuição de 
água; em área rural sem ligação à rede geral de distribuição de água e sem 
poço ou nascente na propriedade; sem energia elétrica; com pelo menos 
um morador de 15 anos ou mais de idade analfabeto; com pelo menos três 
moradores de até 14 anos de idade; com pelo menos um morador de 65 
anos ou mais de idade.

Baseado nesse recorte, a partir de dados do Censo 2010, o IBGE aponta 
que o Brasil tem 16,27 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza, 
o que representa 8,5% da população. Segundo esse Instituto, do contingente 
de brasileiros que vivem em condições de extrema pobreza, 4,8 milhões têm 
renda nominal mensal domiciliar igual a zero, e 11,43 milhões possuem renda 
de R$ 1,00 a R$ 70,00 por mês. 

Já a linha de pobreza foi estabelecida em R$ 140,00 mensais per capita, a 
partir de 2009. Um indivíduo é considerado pobre se o valor da sua renda per 
capita domiciliar for inferior a esse valor, que teoricamente é o valor incapaz 
de atender ao conjunto de necessidades consideradas mínimas.

A Tabela 1 apresenta as evoluções e variações da renda per capita entre 
2001 e 2011.

Tabela 1 – Renda domiciliar per capita por regiões no Brasil

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2017).

Regiões 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Centro-Oeste 779,28 742,71 835,97 981,34 1049,61 1164,61

Norte 528,25 472,17 489,02 551,86 609,58 652,00

Nordeste 393,58 372,41 420,11 489,82 555,86 586,85

Sul 841,86 828,23 896,23 1021,40 1095,61 1148,51

Sudeste 908,14 844,45 916,12 1005,17 1064,48 1125,90

INDICADORES SOCIAIS

Os estudos sobre distribuição de renda no Brasil têm privilegiado a 
investigação do nível de desigualdade de renda entre pessoas, com base em 
informações obtidas através de pesquisas domiciliares – Censo demográfico 
ou Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD).

A distribuição de renda é um indicador social da repartição ou 
concentração de riqueza gerada por um país, sendo útil para aferir a situação 
das diferentes camadas da população. O Coeficiente de Gini é outra medida 
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utilizada para calcular a desigualdade na distribuição de renda, e consiste em 
uma escala entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade na qual 
todos têm a mesma renda, e 1 corresponde à completa desigualdade, onde 
uma pessoa tem toda a renda, e as demais nada têm. 

Almejando também estabelecer um indicador capaz de representar 
o atendimento das necessidades básicas, além dos limites de pobreza e 
indigência, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
propôs o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que sintetiza de certa 
maneira as diversas tentativas de estabelecer um indicador social para o 
desenvolvimento. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Médio (IHDM) é um indicador 
baseado na média aritmética simples de três indicadores relativos a aspectos 
da condição de vida:

a) a esperança de vida ao nascer;
b) o nível educacional;
c) o PIB per capita.

DESIGUALDADE SOCIAL

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2017) apontam 
que a renda per capita mensal em 2013 foi de R$ 1.047,95, acima de um valor 
que possa estar associado à linha de pobreza, o que coloca a pobreza como 
resultado da desigualdade na distribuição dessa renda.

O problema de renda passou a ser discutido do ponto de vista de 
desigualdade a partir dos anos 1970. Até então se entendia a pobreza no 
Brasil como um problema da baixa Produção Bruta. Durante o crescimento 
econômico mais forte (1970 a 1980), a desigualdade era vista como fruto 
da mudança de uma economia agrária para uma economia industrial, com 
consequente desequilíbrio no mercado de trabalho, lembrando que até 
então a pobreza no Brasil era significativamente rural, já que a maioria da 
população ainda estava no campo.

Foi a partir desse período que se reconheceu que a redução da pobreza 
depende tanto do crescimento econômico como da melhoria distributiva. 
Segundo Barros e Mendonça (1997 apud ROCHA, 2006), a distribuição 
de renda assume papel estratégico no Brasil por três razões básicas: 
primeiramente, por uma questão óbvia de justiça social. Em segundo lugar, 
por ser disfuncional: o nível explosivo de desigualdade de renda já atingido 
gera inevitavelmente situações de conflitos insustentáveis, especialmente 
onde os contrastes de renda, riqueza e poder são mais críticos. 
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Em terceiro lugar, porque as oportunidades naturais de crescimento 
econômico são predominantemente concentradoras, o que exige ações 
específicas do poder público no sentido de não só evitar o agravamento, 
mas de promover a diminuição de desigualdade de renda objetivando, 
particularmente, a redução da pobreza no país.

A esses três componentes do problema de distribuição da renda, 
podemos incluir a limitação de crescimento que a pobreza gera pela restrição 
de consumo de uma parcela da população, e a carência de serviços públicos 
de qualidade que garantam a universalização de direitos fundamentais a essa 
população.

EVOLUÇÃO DA RENDA E DISTRIBUIÇÃO RECENTE

O debate acerca da distribuição de renda no Brasil é sempre atual e 
presente nas discussões políticas, econômicas e sociais, mas, segundo Garcia 
e Vasconcellos (2011, p. 86), foi particularmente intenso durante o chamado 
milagre econômico, ocorrido entre 1967 e 1973: “Os críticos argumentam que 
a concentração de renda no país piorou nesse período, devido a uma política 
deliberada do governo de primeiro crescer para depois distribuir (a chamada 
teoria do bolo)”.

Não cabe neste capítulo a discussão sobre os acertos e erros das políticas 
econômicas, tampouco o julgamento dos programas assistenciais de 
distribuição de renda, cabendo tão somente o levantamento dos indicadores 
oficiais e das políticas adotadas. 

DÉCADA DE 1970

Entre 1970 e 1980 houve uma queda da pobreza absoluta significativa, 
quando a proporção de pobres se reduziu à metade, mas com um aumento 
considerável da desigualdade de renda. Segundo Bonelli e Ramos (1993 apud 
ROCHA, 2006), o índice de Gini passou de 0,56 em 1970 para 0,59 em 1980. 

Isso foi decorrente do crescimento vigoroso do PIB, que nesse período 
cresceu a taxas acima de 8% a.a., com significativo aumento de renda em 
todas as classes. A redução da pobreza foi enorme, com o número de pobres 
passando de 68% da população em 1970 para 35% em 1980 (ROCHA, 2006). 

Mas isso não foi acompanhado de distribuição de renda entre as 
camadas da população, e também não foi igual em todas as regiões, sendo 
mais acentuada nas regiões Sudeste e Sul.
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A melhoria da distribuição de renda destacou-se na área rural, nesse 
caso associada à urbanização acelerada que ocorreu no período e, em parte, 
à modernização agrícola no Centro-Sul.

DÉCADA DE 1980

Na década de 1980 o ciclo de crescimento da economia da década anterior 
foi interrompido, com a renda per capita praticamente se estabilizando entre 
1981 e 1990. Os resultados só não foram piores porque no período também 
se reduziu a taxa de crescimento populacional. 

Entretanto, a proporção de pobres passou de 34% para 30%, contrariando 
o senso comum de empobrecimento da década perdida (ROCHA, 2006). 
Essa percepção deveu-se em parte ao comportamento cíclico da economia, 
com alternância de períodos de crescimento e períodos de estagnação, que 
estancou em parte o processo de melhoria de renda que vinha ocorrendo na 
década anterior. 

Cabe ressaltar que a pobreza se tornou crescentemente urbana no 
período – em 1990 mais de 2/3 dos pobres brasileiros viviam em áreas urbanas 
(ROCHA, 2006). O efeito regional se mantém, e no Nordeste os pobres rurais 
ainda representavam 42% dos pobres.

DÉCADA DE 1990 

Com o fracasso dos planos econômicos da década de 1980, a inflação 
acelerou e trouxe mais problemas econômicos para o Brasil. O PIB per capita 
teve pequenas variações, mas a proporção de pobres praticamente se 
manteve estável, na casa dos 44% da população (ROCHA, 2006). 

A partir do Plano Real (1994) se estabeleceu outro patamar do nível de 
pobreza, com efeitos marcantes sobre a economia e a sociedade. O declínio 
da pobreza foi resultado de uma combinação favorável de fatores centrados 
na estabilização de preços do Plano Real. O controle da inflação, e a redução 
da participação da pobreza rural, tanto pela queda da pobreza como pela 
crescente urbanização, são fatores de destaque na evolução de renda.

A proporção de pobres reduziu de 44%, em 1993, para 33,3%, em 
1995, com efeito em todos os estratos de residências e regiões, nível que vai 
praticamente se manter até 1999 (ROCHA, 2006). Os efeitos da redução de 
pobreza foram generalizados por todo os estratos e regiões, permanecendo 
algumas tendências que já vinham ocorrendo. As áreas urbanas veem crescer 
o índice de pobreza, enquanto continua a regredir a pobreza no meio rural. 
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Isso se deve à urbanização, mas também à crescente melhoria de renda rural, 
principalmente na região Centro-Oeste. 

Entre 1996 e 1999, a proporção de pobres se estabilizou, demonstrando 
o esgotamento do efeito distributivo da estabilização econômica. Essa 
proporção se manteve em 34%, com evoluções regionais diferenciadas. 
Há deterioração da pobreza na zona urbana de São Paulo e outras grandes 
metrópoles, e reduções sustentadas da pobreza no meio rural. Os últimos 
anos da década voltaram a mostrar situações econômicas delicadas, 
principalmente após a crise de 1998, que teve crescimento praticamente 
nulo. Em 1999 novamente verificou-se um agravamento da incidência da 
pobreza, que chegou aos patamares de 35%. Apesar da redução da pobreza 
do ponto de vista da renda, as principais características estruturais da pobreza 
se mantêm. A pobreza continua com um forte componente regional, com 
incidência mais elevada no Norte e Nordeste. Esta permanece como a região 
mais pobre do Brasil, não só porque os indicadores de insuficiência de renda 
são mais adversos, como pelo contingente populacional de 22 milhões de 
pessoas envolvidas. A pobreza continua mais alta nas regiões rurais, embora 
para os casos de São Paulo e Rio de Janeiro a pobreza seja um fenômeno 
metropolitano. Para o conjunto do país, embora a proporção de pobres se 
mantenha ainda muito mais elevada em áreas rurais (40%), os pobres urbanos 
são a grande maioria, correspondendo a 78% dos pobres brasileiros em 1999.

DÉCADA DE 2000

 A partir de 2001 a desigualdade, medida pelo índice de Gini, cai entre 
todas as sucessivas PNADs da década, de forma que se chega ao nível mais 
baixo da série histórica que começa no Censo de 1960. Segundo o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (2012a), mediante análises do 
PNAD, o crescimento de renda total e da renda do trabalho, em particular o 
emprego formal, volta com força a partir do fim da recessão de 2003, gerando 
impactos cumulativos sobre os níveis de pobreza e de bem-estar social. Após 
o fim da recessão de 2003, a economia brasileira cresceu em todos os anos, 
compondo uma taxa acumulada de 40,7% até 2011. Neste ínterim, a taxa de 
crescimento do PIB per capita acumulada foi de 27,7%, sendo superada em 13 
pontos percentuais pela renda da PNAD.

Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2012a), de acordo com 
a PNAD, a desigualdade de renda no Brasil vem caindo continuamente desde 
2001. Entre 2001 e 2011, a renda per capita dos 10% mais ricos aumentou 
16,6% em termos acumulados, enquanto a renda dos mais pobres cresceu 
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notáveis 91,2% no período, ou seja, a do décimo mais pobre cresceu 
550% mais rápido que a dos 10% mais ricos. Os ganhos de renda obtidos 
aumentam paulatinamente, à medida que caminhamos do topo para a base 
da distribuição de renda. 

O índice de Gini, que é uma medida mais abrangente da evolução da 
desigualdade, atingiu no Brasil de 2011 seu menor nível de desigualdade de 
renda desde os registros nacionais iniciados em 1960. 

Conforme o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2012a, 
p. 9), esta evolução tem um agente principal:

[...] a maior parte da queda da desigualdade se deveu ao 
efeito da expansão trabalhista observada, o que confere 
sustentabilidade ao processo redistributivo assumido. Sem as 
políticas redistributivas patrocinadas pelo Estado brasileiro, a 
desigualdade teria caído 36% menos na década.

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2012a), a inédita 
redução da desigualdade observada na década passada pode ser decomposta 
pelas diversas fontes de renda captadas pela PNAD e retrabalhadas da 
seguinte forma: Trabalho (58%), Previdência (19%), Programa Bolsa Família 
(PBF) (13%), Benefício de Prestação Continuada (BPC) (4%) e Outras rendas 
(6%) como aluguéis e juros. 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM)

O PNUD, em parceria com o IPEA e a Fundação João Pinheiro, divulgou 
recentemente os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano Brasil 2013, 
calculados com base nos censos demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

O IDHM oferece um contraponto ao PIB per capita, que considera 
apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. O IDH pretende ser 
uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. 

O IDHM compreende indicadores de três dimensões do 
desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia 
de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. 
Essas três dimensões que constituem o IDH (saúde, educação e renda) são 
mensurados da seguinte forma:

a) vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida;
b) acesso ao conhecimento (educação) é medido por: 

 – média de anos de educação de adultos, que é o número médio de 
anos de educação recebidos durante a vida por pessoas a partir de 
25 anos; 
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 – a expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de 
iniciar a vida escolar, que é o número total de anos de escolaridade 
que uma criança na idade de iniciar a vida escolar pode esperar 
receber se os padrões prevalecentes de taxas de matrículas 
específicas por idade permanecerem os mesmos durante a vida da 
criança;

c) padrão de vida (renda) é medido pela renda nacional bruta per capita 
expressa em poder de paridade de compra constante, em dólar, tendo 
2005 como ano de referência.

No período de estudo (1991-2010), o IDHM do Brasil saltou de 0,493 
(muito baixo desenvolvimento humano) para 0,727 (alto desenvolvimento 
humano), uma evolução de 47,8% no IDHM, que representou um avanço 
significativo na melhoria do desenvolvimento dos municípios brasileiros. Essa 
evolução é decorrente da redução das disparidades entre Norte/Nordeste 
e Sul/Sudeste/Centro-Oeste, da melhora acentuada dos municípios que 
tinham posições menores de IDHM e do avanço consistente ao longo dos 20 
anos dos indicadores.

O IDHM Longevidade (0,816) é o que mais contribui em termos absolutos 
para o nível atual do IDHM do Brasil. Esta evolução da dimensão Longevidade 
reflete o aumento de 9,2 anos (ou 14,2%) na expectativa de vida ao nascer 
entre 1991 e 2010. 

O IDHM Educação (0,637) é o que tem a menor contribuição em termos 
absolutos para o valor atual do IDHM do Brasil. Entretanto, o indicador 
educação foi o que registrou o maior crescimento absoluto (0,358) e a maior 
elevação em termos relativos (129%) entre as três dimensões do índice. Saiu de 
0,278 em 1991, para 0,637 em 2010, um movimento puxado, principalmente, 
pelo aumento de 156% no fluxo escolar da população jovem (ou 2,5 vezes) no 
período. Na mesma comparação, a escolaridade da população adulta, outro 
subíndice do IDHM Educação, ficou quase duas vezes maior na comparação 
com 1991 (alta de 82,4%).

No IDHM Renda, o crescimento no período de 1991 a 2010 foi de 14,2%, 
o equivalente a cerca de R$ 346,00 de aumento na renda per capita mensal, 
com números ajustados para valores de agosto de 2010. A desigualdade 
ainda é grande entre os municípios, e apenas 11,1% dos municípios avaliados 
possuem um IDHM Renda superior ao IDHM Renda do Brasil. 

Entre os municípios de São Caetano do Sul-SP, que possui a maior renda 
per capita mensal (R$ 2.043,74), e o de Marajá do Sena-MA, que tem a menor 
renda (R$ 96,25), a diferença é acima de 2.000%. 
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A Tabela 2 sintetiza a evolução dos diferentes IDHs, ressaltando-se que se 
trata de uma simples indicação, já que possuem fontes diferentes conforme o 
ano apresentado.

Tabela 2 – Índices e indicadores IDHM

Indicador 1991 2000 2010

IDHM 0,493 0,612 0,727

IDHM longevidade 0,662 0,727 0,816

Esperança de vida ao nascer (anos) 64,7 68,6 73,9

IDHM educação 0,279 0,456 0,637

Escolaridade população adulta 30,1 39,8 54,9

IDHM renda 0,647 0,692 0,739

Renda per capita mensal – R$ 447,56 592,46 793,87

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013).

O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013) mostra que cerca 
de 74% dos municípios brasileiros (ou 4.122 deles) se encontram nas faixas 
de Médio e Alto Desenvolvimento Humano, enquanto cerca de 25% (1.431 
municípios) estão nas faixas de Baixo e Muito Baixo Desenvolvimento Humano.

Esta evolução demonstra que o país está conseguindo reduzir as 
disparidades históricas de desenvolvimento humano entre os municípios das 
regiões Norte e Nordeste e os localizados no Centro-Sul. 

Em 1991, pelos recálculos e adaptações no Atlas Brasil 2013 para o novo 
IDHM, 85,8% dos municípios brasileiros fariam parte do grupo de Muito Baixo 
Desenvolvimento Humano. Em 2000, esse número teria caído para 70% e, em 
2010, despencando para 0,57% (32 municípios). 

Apesar da evolução neste quadro, a análise por regiões mostra que 
o Nordeste ainda tem a maioria de seus municípios no grupo de Baixo 
Desenvolvimento Humano (61,3%, ou 1.099 municípios), enquanto no Norte 
eles somam 40,1% (180 municípios) nesta categoria.

As regiões Sul (64,7% ou 769 municípios) e Sudeste (52,2% ou 871 
municípios) têm a maioria de municípios concentrada na faixa de Alto 
Desenvolvimento Humano. No Centro-Oeste (56,9% ou 265 municípios) 
e no Norte (50,3 ou 226 municípios), a maioria está no grupo de Médio 
Desenvolvimento Humano. 

As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste não possuem nenhum município 
na faixa de Muito Baixo Desenvolvimento Humano, enquanto as regiões 
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Norte e Nordeste não contam com nenhum município na faixa de Muito Alto 
Desenvolvimento Humano.

A Tabela 3 apresenta a situação do IDH por região, classificação obtida 
por município.

Os estados do Sul e Sudeste continuam com IDHM e subíndices superiores 
aos do Brasil – com exceção de Minas Gerais (0,730) que, na dimensão Renda, 
encontra-se abaixo do IDHM Renda do país (0,739). Todos os estados do Norte 
e Nordeste têm IDHM e subíndices menores que os do Brasil.

Tabela 3 – Porcentagem de IDHM por região

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013).

Regiões Muito alto Alto Médio Baixo Muito baixo

Brasil 0,8% 33,9% 40,1% 24,6% 0,6%

Sul 1,2% 64,7% 33,7% 0,4% –

Sudeste 1,7% 52,2% 41,7% 4,4% –

Centro-Oeste 0,2% 40,8% 56,9% 2,1% –

Norte – 5,6% 50,3% 40,1% 4,0%

Nordeste – 1,9% 36,1% 61,3% 0,8%

O Atlas Brasil 2013 mostra que nenhuma capital brasileira aparece entre 
os 20 municípios de mais alto IDHM Longevidade. No ranking do IDHM 
Educação, apenas três estão entre as 20 de melhor desempenho: 

a) 4º: Vitória (0,805); 
b) 5º: Florianópolis (0,800);
c) 17º: Curitiba (0,768). 

Já no ranking do IDHM Renda para municípios, sete capitais aparecem 
entre as 20 de maior subíndice: 

a) 3º: Vitória (0,876); 
b) 6º: Porto Alegre (0,867); 
c) 8º: Brasília (0,863);
d) 11º: Curitiba (0,850); 
e) 15º: São Paulo (0,843); 
f ) 17º: Belo Horizonte (0,841);
g) 18º: Rio de Janeiro (0,840).



281

IDHM RENDA

No IDHM Renda, o domínio sobre recursos para garantir um padrão 
de vida com atendimento a necessidades básicas, como água, alimento e 
moradia, é medido pela renda mensal per capita, conforme:

a) IDHM Renda Baixo: Renda per capita aproximada entre R$ 180,00 e R$ 
333,00 mensais;

b) IDHM Renda Médio: Renda per capita aproximada entre R$ 333,00 e 
R$ 618,00 mensais;

c) IDHM Renda Alto: Renda per capita aproximada entre R$ 624,00 e R$ 
1.157,00 mensais.

No IDHM Renda, o crescimento no período de 1991 a 2010 foi de 14,2%, 
o equivalente a cerca de R$ 346,00 de aumento na renda per capita mensal, 
com números ajustados para valores de agosto de 2010. Apesar do avanço, 
apenas 11,1% dos municípios avaliados possuem um IDHM Renda superior 
ao IDHM Renda do Brasil. 

Comparando os municípios de maior e menor renda per capita mensal 
do país, a diferença permanece grande: R$ 2.043,74 em São Caetano do Sul/
SP para R$ 96,25 em Marajá do Sena-MA. Isso significa que um cidadão médio 
de São Caetanos do Sul tinha, em 2010, renda mensal 20 vezes maior que a de 
um cidadão médio de Marajá do Sena, ou uma diferença de mais de 2.000%. 

Dimensão Renda por Regiões e Faixas de Desenvolvimento Humano

A situação das regiões pode ser assim sintetizada:
a) Norte: 90% dos municípios estão na categoria baixo e médio. Apenas 

4 municípios, entre 449, têm IDHM Renda acima do IDHM Renda do 
Brasil;

b) Nordeste: 78% dos municípios na categoria baixo. Apenas 12 
municípios têm IDHM Renda acima do IDHM Renda do Brasil;

c) Sudeste: 38% dos municípios estão na categoria alto; 51% no médio;
d) Sul: 38% estão na categoria médio; 60% alto;
e) Centro-Oeste: 50% dos municípios no médio e 36% no alto. Entre 

2000 e 2010, 72% dos municípios estavam com crescimento acima da 
média de crescimento nacional.

Paraná 

A desigualdade entre as cidades do Paraná caiu 25% ao longo da última 
década, conforme o Atlas do Desenvolvimento Humano (2013).
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Essa redução da desigualdade foi resultado da melhoria da situação das 
cidades que figuravam nas últimas colocações no registro anterior, no ano 
de 2000. A queda da disparidade deveu-se principalmente ao desempenho 
em educação, quesito em que a diferença entre a melhor e a pior cidade caiu 
24%. No estudo anterior, em 2000, 65% das crianças de 5 e 6 anos estavam 
na escola, e 74% dos jovens de 11 a 13 anos frequentavam os anos finais do 
ensino fundamental. Em 2010 esse índice subiu para 90% e 89%.

A Tabela 4 apresenta a evolução do IDH no Paraná, entre 1991 a 2010.

Tabela 4 – Evolução IDHM no Paraná

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013).

Paraná IDHM Educação IDHM Longevidade IDHM Renda IDHM

91991 0,298 0,679 0,644 0,507

22000 0,522 0,747 0,704 0,650

22010 0,668 0,830 0,757 0,749

O destaque é o IDHM educação, que teve uma evolução de 130% no 
período. O IDH longevidade variou para melhor 22% aproximadamente, e o 
IDH renda teve uma elevação de 17,5%, o que refletiu numa variação positiva 
do IDH geral de quase 48%.

SALÁRIO MÍNIMO E POBREZA

Desde as primeiras experiências de implantação do salário mínimo, 
observa-se tendência de minimizar e extinguir a exploração da força de 
trabalho identificado em alguns ramos e atividades, especialmente no 
período pós-revolução industrial. Inicialmente, buscava-se garantir um 
mínimo de rendimento capaz de satisfazer as necessidades básicas dos 
trabalhadores e acalmar os fervorosos sindicatos. Com a evolução do Estado e 
das economias globais, o salário mínimo evoluiu no sentido de, além de suprir 
as necessidades básicas, também possibilitar a inclusão dos trabalhadores de 
menor remuneração na cadeia do desenvolvimento econômico. 

No Brasil, o salário mínimo foi criado por meio da Lei nº 185 (BRASIL, 
1936) e pelo Decreto-Lei nº 399 (BRASIL, 1938). O mesmo passou a vigorar 
a partir de 1 de maio de 1940, quando o Decreto-Lei nº 2.162 (BRASIL, 1940) 
fixou seus valores. Desde sua implantação em 1940, e a posterior inclusão dos 
trabalhadores rurais em 1960, o salário mínimo não conseguiu avançar como 
rendimento capaz de permitir melhor qualidade de vida aos assalariados, 
sendo apenas garantia mínima de sobrevivência. “Pelo contrário, a partir do 
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regime militar (1964-1985), o salário mínimo regrediu em seu valor real, o 
que o impossibilitou de satisfazer o conjunto de necessidades básicas do 
trabalhador e sua família” (POCHMANN, 2005, p. 138).

Mesmo com as garantias e direitos dos trabalhadores previstos na 
Constituição Federal de 1988 e a consolidação da democracia nas duas 
décadas seguintes, o salário mínimo não consegue alavancar como garantia 
de renda plenamente suficiente.

Anteriormente a 2009, quando o governo federal brasileiro adotou o 
critério de R$ 140,00 per capita mensal para medição da pobreza, e mesmo com 
conceitos e fórmulas mais concretas de medição de linha de pobreza no Brasil, 
que contemplam renda per capita e indicadores sociais, o governo federal, de 
maneira oficiosa, frequentemente recorria à linha de meio salário mínimo per 
capita mensal para separar os pobres e os não pobres, e de um quarto, para 
identificar aqueles que vivem em extrema pobreza (LAVINAS, 2005).

A Tabela 5 demonstra a proporção de famílias por classe de rendimentos 
familiar per capita, de acordo com os critérios do salário mínimo citados.

A Tabela 6 apresenta os valores nominais do salário mínimo do ano 2000 
até 2013.

Tabela 5 – Proporção de famílias por classe de rendimento mensal familiar per capita Y, 
por região (%)

Fonte: PNAD (2007 apud AFONSO et al., 2011).

Faixa de rendimento Brasil Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

Y <= 0,25 SM 7,9 11,6 18,5 4,3 3,4 3,2

0,25 SM < Y <= 0,5 SM 15,6 23,4 24,6 15,2 11,0 10,3

0,5 SM < Y <= 1 SM 27,0 29,0 28,4 29,3 25,9 26,0

Demais 49,5 36,0 28,5 51,2 59,7 60,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabela 6 – Valores nominais do salário mínimo

Vigência Valor mensal Valor diário Valor hora

01/01/2013 678,00 22,60 3,08

01/01/2012 622,00 20,73 2,83

01/03/2011 545,00 18,17 2,48

01/01/2011 540,00 18,00 2,45

01/01/2010 510,00 17,00 2,32

(continua)
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Fonte: Previdência Social (2013).

Vigência Valor mensal Valor diário Valor hora

01/02/2009 465,00 15,50 2,11

01/03/2008 415,00 13,83 1,89

01/04/2007 380,00 12,67 1,73

01/04/2006 350,00 11,67 1,59

01/05/2005 300,00 10,00 1,36

01/05/2004 260,00 8,67 1,18

01/04/2003 240,00 8,00 1,09

01/04/2002 200,00 6,67 0,91

01/04/2001 180,00 6,00 0,82

03/04/2000 151,00 5,03 0,69

RELAÇÃO RENDA X EDUCAÇÃO

Segundo Ferreira (2000), o problema da distribuição de renda no Brasil 
não é uma simples questão de luta de classes, e que a natureza dessa luta 
se dá pela formação e distribuição de oportunidades na educação. Esse autor 
entende ser possível (mesmo com o risco de simplificar essa questão) estilizar 
a fase inicial da literatura sobre a desigualdade no Brasil:

[...] apresentando-o essencialmente como um debate entre 
aqueles que encontravam no papel da educação (tanto a sua 
distribuição quanto a natureza dos retornos a ela) o principal 
determinante da distribuição de renda brasileira e, por outro 
lado, aqueles que o encontravam no funcionamento do 
mercado de trabalho (FERREIRA, 2000, p. 9).

Sendo atributo de uma distribuição e, portanto, de um longo vetor de 
rendas, cada uma delas determinada por uma grande variedade de causas e 
fatores – individuais, familiares e institucionais –, a desigualdade não tem um 
só determinante. Suas causas, no Brasil como em qualquer outra sociedade, 
são variadas e complexas. 

Para Ferreira (2000) parece esgotado o debate dos anos 70 e 80, sobre 
a importância relativa da distribuição da educação e de seus retornos, 
por um lado, e de políticas salariais repressivas, por outro, como causas 
básicas da desigualdade brasileira. A evidência empírica sugere fortemente 
que a educação continua sendo a variável de maior peso para explicar a 
desigualdade brasileira. 

(conclusão)
Tabela 6 – Valores nominais do salário mínimo
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O mercado de trabalho desempenha função importante na amplificação 
da desigualdade educacional, ao transformá-la em desigualdade de renda, 
gerando, além disso, novas desigualdades através de sua própria segmentação 
e da existência de discriminação empregatícia. Apesar de terem importância 
relativamente menor, estes elementos de segmentação e discriminação 
constituem injustiças ineficientes, que devem ser combatidas como parte de 
qualquer política de reforma do mercado de trabalho brasileiro. 

Tradicionalmente, o Sistema Educacional Brasileiro e seus diversos níveis 
de ensino são identificados como excludentes, refletindo as desigualdades 
econômicas, sociais, políticas e culturais do país. Lutas históricas pela 
democratização do acesso e garantia da permanência marcam a trajetória 
educacional brasileira (SANTOS; CERQUEIRA, 2009). A educação superior no 
Brasil é historicamente caracterizada como elitista, excludente e pertencente 
fisicamente às capitais e regiões metropolitanas. 

No cenário do desenvolvimento global, as nações emergentes, 
assim como o Brasil, na luta pela diminuição dos contrastes e da flagrante 
desigualdade de renda entre as classes sociais, encontram dificuldade 
de contar com pessoal especializado, com nível de habilitação teórico-
prática e de formação profissional compatíveis para ajudar no processo de 
desenvolvimento tecnológico (LINHARES; LOPES NETO, 2010). A formação 
profissional deve possibilitar o desenvolvimento de técnicas científicas, 
proporcionar meios para inserir o indivíduo no mercado de trabalho, 
contribuindo para o seu desenvolvimento empreendedor e sua capacidade 
de inovar. Essas características possibilitam o acompanhamento das novas 
tecnologias e o aprimoramento das novas técnicas de trabalho. 

Nos últimos dez anos (2003-2013), o governo brasileiro, entendendo esse 
cenário que apresentava uma demanda urgente do mercado de profissionais 
especializados e como parte de suas políticas públicas inclusivas, criou a 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT). Do 
ano de 2002 até o fim de 2016 o Brasil saltou de 140 para 644 escolas técnicas 
que, em pleno funcionamento, estima-se atenderem 568 municípios (BRASIL, 
2016). A partir dessa nova concepção de ensino, a educação passa a um novo 
patamar de interiorização e inclusão, objetivando o desenvolvimento local 
regionalizado. Investir em educação é a principal ferramenta de um Estado 
para evoluir enquanto nação. O Brasil vem investindo consideravelmente em 
educação (Gráfico 1), porém, ainda não conseguiu o equilíbrio necessário 
para aferir a eficiência, eficácia e efetividade desses investimentos. 
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Entretanto, aumentar o número de instituições e de oferta de vagas 
não é suficiente para garantir a empregabilidade e a renda de indivíduos 
anteriormente excluídos. 

Investir em educação, principalmente em setores estratégicos para o 
desenvolvimento de um país e para uma melhor distribuição de renda e 
redução da pobreza, tem se revelado ao longo dos anos medida necessária. 
Guardadas as comparações históricas, sociais e culturais, observam-se nos 
países desenvolvidos (por exemplo: Alemanha, França e Suíça) plenos índices 
educacionais e irrisórios índices de desemprego. No Brasil, a Pesquisa Nacional 
de Egressos dos Cursos Técnicos da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica, realizada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, 
no período referência 2003-2007, registrou alta empregabilidade e considerável 
renda entre os egressos formados na educação profissional. O Gráfico 2 
apresenta uma das conclusões dessa pesquisa.

Observa-se que 72% dos egressos dos cursos técnicos da Rede Federal 
de Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, com pequena variação nas 
cinco regiões do país, estão inseridos no mercado de trabalho. Desse total, 
cabe destacar que 38% também estudam, evidenciando-se ser a educação 
continuada fundamental para a empregabilidade. Do total de entrevistados, 
apenas 22% só estudam e 7% não trabalham nem estudam.

Gráfico 1 – Evolução do orçamento do Ministério da Educação
Fonte: Brasil (2015). 
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Gráfico 2 – Trabalho e estudo
Fonte: Patrão e Feres (2017).

No que se refere ao rendimento do técnico, tomando-se como referência 
o Salário Mínimo (SM), observa-se que 57% ganham até 3 SM; 11%, de 3 a 4 
SM; 7%, de 4 a 5 SM e 8% ganham acima de 5 SM (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Rendimento dos egressos de cursos técnicos
Fonte: Patrão e Feres (2017).

Outra relação importante que comprova a importância da capacitação 
educacional como forma de ingresso no mercado de trabalho é a remuneração 
dos egressos em relação à média do mercado da região na qual o indivíduo 
está empregado. Como se verifica no Gráfico 4, na região Centro-Oeste 
62% recebem remuneração na média do mercado e 9% acima da média do 
mercado. 
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O maior índice de remuneração acima da média do mercado é verificado 
na região Sul, com 15% dos egressos, sendo que 63% recebem remuneração 
na média do mercado nessa mesma região. Certamente, o grau de 
industrialização tem relação direta com o resultado nessa região. O Nordeste 
apresentou o maior índice (38%) de egressos com remuneração abaixo da 
média do mercado. 

Ainda no que tange à oferta educacional de cursos profissionalizantes, 
é importante citar o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (PRONATEC), que tem papel fundamental no desenvolvimento 
de profissionais e tende a constituir o elo entre as empresas e o trabalhador 
qualificado. O programa tem como principais características:

a) cursos de formação inicial e continuada voltados para a inserção no 
mercado de trabalho, com duração mínima de 160 horas;

b) parceria com o Ministério da Educação;
c) oferta gratuita e os beneficiários recebem alimentação, transporte e 

todos os materiais escolares;
d) parcerias com o Sistema S, Institutos Federais, Federações da Indústria, 

Ministérios, Municípios, entre outros.

EMPREGABILIDADE E RENDA

Como ensina Carvalho (2011), a palavra empregabilidade, em sua 
origem, significa capacidade do ser humano de se adequar às novas 
exigências do mercado de trabalho por meio do aprendizado de novas 

Gráfico 4 – Remuneração de egressos de escolas técnicas
Fonte: Patrão e Feres (2017).
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habilidades visando manter ou conseguir um emprego. No Brasil, as taxas 
de emprego e desemprego, admissões e demissões puderam ser analisadas 
a partir de 1965, com a criação do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados. Em importante pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (2010), envolvendo informações das maiores regiões 
metropolitanas brasileiras – Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Porto Alegre –, a população considerada economicamente ativa, 
que abrange as pessoas ocupadas e desocupadas, compreendeu um total de 
23,7 milhões de pessoas).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), o 
rendimento médio dos trabalhadores nas seis regiões metropolitanas foi de 
R$ 1.452,50 em julho de 2010, um crescimento de 5,1% comparado ao ano 
anterior e o emprego formal teve um crescimento de 5,9% de 2009 para 2010.

Entre 2004 e 2012 a informalidade no Brasil se reduziu mais de 9 pontos 
percentuais, passando de 42,9% para 33,7% (na média até maio). Tal redução 
é, obviamente, louvável, mas o percentual de trabalhadores na informalidade 
é ainda grande: do total de quase 23 milhões de pessoas ocupadas em 
maio de 2012, cerca de 4 milhões não possuem carteira assinada (e outros 
4 milhões trabalham por conta própria). De fato, de acordo com o Boletim 
de Mercado de Trabalho do IPEA (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 
APLICADA, 2012b), as estatísticas do setor informal de trabalho no Brasil 
apontam para uma sistemática elevação dos rendimentos do setor informal, 
cujos rendimentos reais efetivos subiram 40% em termos reais, de R$ 816,46 
em 2003 para R$ 1.140,59 em novembro de 2011. Ao mesmo tempo houve 
redução no índice de informalidade, de 43,6% em 2002 para menos de 32,5% 
em 2012, como se observa no Gráfico 5.

Gráfico 5 – Mercado de trabalho informal no Brasil
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2012 apud BARBOSA FILHO; MOURA, 2015).
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Analisando-se o gráfico percebe-se um evidente aumento da renda 
do trabalho no Brasil, tanto do trabalhador formal como do informal. 
Mesmo que as pesquisas mostrem diminuição dos trabalhos informais, o 
comportamento de algumas características como a renda permanece ainda 
com certa inclinação para a semelhança.

PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDA

Outro ponto importante a analisar no estudo das políticas sociais e da 
distribuição de renda no Brasil são os programas assistenciais de distribuição 
de renda. Os programas consistem em distribuir valores em moeda para a 
população pobre ou extremamente pobre, com ou sem necessidade de 
alguma contrapartida, devidamente enquadrada em critérios de elegibilidade 
como forma de controle.

Entre os maiores programas de transferência de renda estão (SOUZA, 
2011) o BPC da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o benefício da 
aposentadoria rural e o PBF.

O PBF possui três eixos principais focados na transferência de renda, 
condicionalidades e ações e programas complementares. A transferência de 
renda promove o alívio imediato da pobreza. As condicionalidades reforçam 
o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência 
social. Já as ações e programas complementares objetivam o desenvolvimento 
das famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a situação de 
vulnerabilidade (BRASIL, 2015).

Pesquisas recentes sobre a efetividade desses programas apontam para 
relevante redução da pobreza no Brasil. Barros et al. (2010 apud SOUZA, 2011) 
documentam as diminuições da desigualdade entre 2001 e 2008 e analisam os 
determinantes imediatos da redução da pobreza extrema para esse período. 
Em relação à desigualdade, o coeficiente de Gini passa de 0,594 em 2001 
para 0,544 em 2008, um declínio de 8,4%. Embora seja uma redução sensível, 
cumpre considerar que o índice é pouco sensível à variação da renda dos mais 
pobres. A extrema pobreza passou de 7,4% para 3,7% no mesmo período. Para 
ambas as medidas ocorreu a considerável redução de 50%.

Processo interessante também é observado no ciclo de desenvolvimento 
humano, quando se analisam os impactos dos programas assistenciais de 
distribuição de renda no rendimento escolar. De uma forma geral, criança 
bem nutrida e com certa condição favorável de vida tende a frequentar e 
aproveitar os estudos. Glewwe e Kassouf (2008), utilizando os dados dos 
censos escolares entre 1998 e 2005, estimam que o Bolsa Escola/PBF aumenta 
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a frequência à escola em 2,8% e reduz o abandono escolar em 0,3 ponto 
percentual no primeiro ano e 0,55 ponto percentual depois de dois anos. Um 
aumento de 0,5 ponto percentual na taxa de aprovação nos primeiros anos 
do ensino fundamental também foi observado. 

Na última década o crescimento econômico também vem contribuindo 
para o aumento da renda, a diminuição da desigualdade social e da pobreza. 
Aliado aos programas assistenciais, ao aumento da empregabilidade formal e 
ao novo cenário econômico desenhado no país, o indivíduo brasileiro evoluiu 
na condição da busca do bem-estar social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução da distribuição de renda e da pobreza no Brasil sempre 
esteve aliada a diversos fatores econômicos e sociais. A industrialização 
tardia, a natureza agrária e a distribuição polarizada da população, a histórica 
educação elitista, excludente e metropolitana são características marcantes 
que contribuíram ao longo dos anos para o aumento das desigualdades 
sociais. O crescimento econômico, por si só, não garantiu a mitigação da 
pobreza, como se observa ao longo dos anos no Brasil. Na década de 1970 
a pobreza absoluta do país reduziu, mas as desigualdades aumentaram. Na 
década de 1980, a renda per capita se estabilizou, a proporção de pobres caiu, 
mas uma grande massa de pobres tornou-se urbana. Na década de 1990, 
com as garantias constitucionais e com o Plano Real (1994), o país atingiria 
outro nível favorável de redução de pobreza. Fatores como o controle da 
inflação, aumento da renda nas grandes cidades e programas de distribuição 
de renda minimizaram os efeitos da pobreza, principalmente na área rural. 
Nas áreas urbanas o desemprego era crescente e o efeito distributivo da 
estabilização econômica dava sinais de esgotamento. Ainda pelo efeito da 
polarização da concentração industrial, o Norte e o Nordeste apresentam as 
incidências regionais de maior relevância quanto aos altos índices de pobreza 
e distribuição de renda. 

A década seguinte (2001-2011), também conhecida como década 
inclusiva, demonstrou sucessivas quedas de desigualdade de renda. Em 
2001, ela passaria a ser medida pelo Índice de Gini e também pelo IDH. A 
partir de 2003, a economia brasileira passou a crescer todo ano, gerando 
impactos positivos na redução da pobreza e no bem-estar social. O índice de 
desemprego caía e o investimento em educação crescia consideravelmente. 
Os programas de distribuição de renda adotaram critérios mais consistentes, 
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e os Municípios agregaram maior empoderamento dos meios de combate à 
pobreza e maior participação nos resultados dos programas da União. 

Na educação, no intuito de preencher um hiato de profissionais técnicos 
para atendimento imediato do mercado e das empresas locais, o governo 
federal investiu na educação profissional, científica e tecnológica, com o 
objetivo de formar empreendedores capazes de aliar os conhecimentos 
práticos ao científico, agregando valor aos indivíduos e tornando sua força 
de trabalho utilizável pelas empresas locais, desenvolvendo as regiões 
mais pobres do país. Como resultado dessa política, cresce o montante de 
empregos formais e da renda, possibilitando o acesso destes profissionais a 
um patamar de maior independência financeira e estado de bem-estar social. 
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