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Esta edição trás um ensaio do Professor Pierre Salama intitulado  
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parceiros, operando também como instrumento de inte-
gracao latino-americana para a gestão do conhecimento relacionado 

com o desenvolvimento rural sustentável e o 
combate a pobreza rural.
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LUTAS CONTRA A POBREZA NA 
AMÉRICA LATINA: O caso da 
pobreza rural no Brasil

Há menos pobres no Brasil hoje do que uma década atrás. Os pobres vivem principalmente em áreas 
rurais. E eles são na maioria negros (pessoas que se declaram negras). A pobreza rural não está diminuin-
do mais rapidamente do que a pobreza urbana, mesmo sendo ela muito mais importante. A migração 
das zonas rurais para áreas urbanas, as zonas em desvantagem do Sul do Brasil, mudou profundamente. 
Essas quatro observações nos fazem questionar. São essas questões que iremos tentar responder.

1/ Os anos oitenta na América Latina foram marcados por um aumento sensível da pobreza, da sua 
profundidade e das desigualdades entre os pobres1. O fim das hiperinflações, um recomeço modesto do 
crescimento permitiram, então, uma diminuição da pobreza. A pobreza e a pobreza extrema diminuíram 
em quase todos os países da América Latina, entre 1990 e 2008, e alguns países, diminuíram muito, como 
podemos observar nos quadros abaixo. Dessa maneira, no Brasil a pobreza, avaliada à 35% da população 
em 1999 e à 35,6% em 2003, diminuiu claramente em seguida : 26,9% em 2006, 25,1% em 2007 (segundo 
a Pnad). A diminuição é então incontestável e ela surgiu, na maior parte, durante a presidência de Lula. 
No geral, a redução da pobreza é importante mesmo se ela continua em um nível elevado, sobretudo 
nas partes mais pobres do Brasil (39% no Norte em 2007). 

�  Muitas vezes, em economias em desenvolvimento, utilizamos um indicador de pobreza absoluta. Lembrando que, segundo 
essa definição, uma pessoa ou um lar é pobre quando a renda não lhe permite nutrir suas necessidades básicas de reprodução 
física (medida por uma quantidade mínima de calorias), e de morar, se vestir, e se locomover. Se a renda mensal não permite à 
essa pessoa (ou esse lar) de adquirir os bens necessários à sua reprodução física, dizemos que ela (o lar) é indigente, ou então 
que ela sofre de uma pobreza extrema. Estabelecemos assim dois limites monetários qui definem duas linhas : um de pobreza 
extrema, e o outro de pobreza global. A porcentagem de indivíduos (ou de lares) situados abaixo de uma dessas linhas, em 
relação ao total de indivíduos (ou lares) de uma nação, mede a dimensão, ou ainda a incidência, da pobreza extrema, ou da po-
breza global. A renda fixa dos indivíduos pobres (ou dos lares) são mais ou menos afastados da linha da pobreza. Medimos então 
a profundidade, ou ainda a intensidade, ou então a lacuna, da pobreza com a ajuda de um indicador. Os pobres são desiguais 
entre eles. Um terceiro indicador (FGT) mede essas desigualdades. A pobreza absoluta pode desaparecer. É o que pudemos 
observar em alguns países asiáticos, uma vez que só é necessário que a renda dos pobres ultrapasse a linha da pobreza. 

Uma outra definição da pobreza é usada para analisar a pobreza monetária dos países desenvolvidos. Esta se mede de maneira 
relativa. É considerado pobre, neste caso, o indivíduo (ou o lar) que recebe uma renda inferior a 50% (ou inferior a 40 ou 60%, 
dependendo das definições) da renda média. Três observações são tiradas desta definição : a pobreza não pode desaparecer, 
a não ser em caso de igualdade perfeita das rendas recebidas por cada indivíduo (ou lar) ; não podemos comparar a dimensão 
da pobreza em um país en desenvolvimento com a pobreza de um país desenvolvido, já que as definições não são as mesmas ; 
enfim, um pobre de um país desenvolvido pode se beneficiar de um nível de renda que, em um outro país desenvolvido não 
o levaria a ser classificado como pobre. Finamente, podemos analisar a dimensão, a profundidade e as desigualdades entre 
os pobres, uma vez que o princípio é o mesmo da pobreza absoluta, já que as duas dependem da construção das linhas de 
pobreza. A abordagem en termos de pobreza monetária, absoluta ou relativa é insuficiente e pode conduzir à interpretações 
errôneas, como as que veremos. A pobreza não é apenas monetária, ela possui várias dimensões e existem outras maneiras de 
medir-la para termos uma noção melhor das necessidades. É por isso que, além das medidas em termos de absoluta ou relativa, 
é necessário construir instrumentos qui considerem os aspectos não-monetários.     

A r t i go
[          ]a r t i g o  
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AMÉRICA LATINA (1� PAÍSES): AVANCE EN LA RECUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y LA POBREZA TOTAL, ENTRE 1990 Y �00� a

(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales a la encuesta de hogares de los respectivos países.

a El porcentaje de avance se calcula dividiendo la reducción (o el aumento) de la indigencia en puntos porcentuales observada en el período por la mitad de la tasa de indigencia de 1990. Las líneas 
punteadas representan el porcentaje de avance esperado hasta 2008 (72%). Las cifras reflejan una proyección a 2008 para los países cuya encusta más reciente es anterior a dicho año. 

b Áreas urbanas

[          ]a r t i g o

Evolução da dimensão da pobreza absoluta no 
Brasil e no Nordeste do Brasil

1997 2007
Brasil 34,1% 25,1%

Brasil excluindo o 
Nordeste 26,4% 19,6%

Nordeste 52,9% 39%
Fonte: Pnads de 1997 e 2007 (tabulações especiais), tirado de Caval-
canti de Albuquerque R. e Rocha S (2009)

2/ A segunda observação que podemos fazer é que a 
pobreza atinge mais as pessoas que se declaram negros 
(pardo e preto no Brasil). A pobreza que afeta uma par-
te significativa desta população não pode ser explicada 
apenas por causas estritamente econômicas, a sua ori-
gem está enraizada na história e na maneira como essa 
população foi tratada. Para fazer comparações significa-
tivas entre o Brasil, os Estados Unidos e a África do Sul, 
Gradin (2010) mediu a pobreza em cada país a partir da 
distribuição de renda.  Neste estudo, é considerado po-
bre o indivíduo com renda inferior a 60% do rendimento 
mediano.

A população negra representa 54% da população to-
tal do Brasil. Seu rendimento médio é de 41,5% menos do 
que o dos brancos em 2006. Em comparação, os negros 
norte-americanos são vítimas de discriminação, aparen-
temente, menos do que no Brasil, sua renda média é de 
38,1% inferior ao dos brancos, mas o percentual de ne-
gros pobres é maior: 41% dos negros nos Estados Unidos 
são pobres, 37% no Brasil e 35% na África do Sul contra 
respectivamente 17%, 18% e 1% de brancos em cada um 
desses países. Ao considerar todos os pobres, negros e 
brancos juntos, mais de dois terços dos pobres são ne-
gros no Brasil, contra respectivamente, 22,5% nos EUA e 
pouco mais de 99% na África do Sul (Gradin, p. 9). Ponde-
rada pelo peso da participação dos negros na população 
total (há certamente muitos mais negros na África do Sul 
do que nos Estados Unidos), a contribuição dos negros na 
pobreza é de 67 à 68% no Brasil, 22 à 24% nos EUA e 99% 
na África do Sul. 

A profundidade da pobreza e as desigualdades entre 
os pobres são muito superiores entre os negros do que 
entre os brancos. As rendas dos negros pobres são, em 
média, duas vezes e meia mais afastadas da linha da po-
breza que as dos brancos, nos EUA e no Brasil. As desi-
gualdades entre os negros pobres são um pouco mais de 
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[          ]a r t i g o  

duas vezes mais elevadas que entre os brancos pobres.  
(Gradin, p.11)

Estes dados conduzem ao questionamento da eficá-
cia das políticas sociais realizadas no passado. A probabi-
lidade de um negro ser pobre, ou muito pobre, é muito 
maior do que a de um branco, no Brasil. Isso com certeza 
se explica pela História, mas também por políticas sociais 
inadequadas em relação à eles, principalmente em ter-
mos da educação primária e da saúde, como veremos 
mais tarde.

3/ A dimensão da pobreza extrema rural é altamente 
mais elevada que a observada no meio urbano. A redução 
da pobreza extrema acontece mais ou menos no mesmo 
ritmo nos dois setores. Então, não existe convergência dos 
níveis de pobreza extrema entre os meios rural e urbano. 

 

A taxa de pobreza extrema rural continua bem acima 
do observado em áreas urbanas. A falta de convergência 
entre os níveis põe em questão as políticas de redução da 
pobreza. De fato, logicamente, seria de se esperar que a 
meta de redução da pobreza se concentrasse nas áreas 
rurais, simplesmente porque ela precisa ser tratada com 
prioridade onde ela é mais elevada. O período de 2002 
- 2008, corresponde à implementação, em uma escala 
mais ampla, de uma política de transferência monetária 
no Brasil e no México. No entanto, durante este período, a 
pobreza extrema em áreas rurais diminui um pouco me-
nos rapidamente do que em áreas urbanas no Brasil, en-
tão a relação de pobreza extrema rural/ pobreza extrema 

urbana aumentou ligeiramente. A evolução é diferente 
no México durante o mesmo período, a taxa diminuiu li-
geiramente, mas essas diferenças não são grandes e, por-
tanto, não são significativas. Este é a terceira observação 
que podemos fazer. O fato de que não há nenhuma, ou 
pouca convergência entre as evoluções nos níveis de po-
breza rural e áreas urbanas é um indicativo de políticas 
inadequadas em áreas rurais.   

4/ A quarta observação diz respeito às modificações 
nos movimentos migratórios : dos campos para as cida-
des, das zonas em desvantagem para as zonas ricas. 

O Nordeste do Brasil, assim como o Norte, têm uma 
renda por cabeça altamente inferior à renda média por 
cabeça do Brasil. As zonas rurais possuem também uma 
renda por cabeça inferior à das cidades. Estas são diferen-
ças que explicam a forte migração dos campos para as ci-
dades e das regiões pobres para as mais ricas. Porém, ob-
servamos há alguns anos uma mudança forte, ou até uma 
reversão dos movimentos migratórios. O saldo migratório 
entre as regiões do Nordeste e do Sudeste é muito ne-
gativo até 1999: o Norte perde uma parte substancial da 
sua população para o Sudeste. À partir de 1999, esse pro-
cesso conhece uma forte diminuição e à partir de 2002 
até o meio de 2007, o processo é invertido, o Nordeste 
vira uma região de migração líquida. Este movimento é 
então interrompido e o saldo migratório volta a ser ligei-
ramente negativo (ver Comunicado do Ipea, 2010, n°62). 
Em números absolutos, a população nordestina aumenta 
um pouco, ela passa de 47,7 milhões de pessoas em 2000 
à 51,3 milhões em 2005 e finalmente à 55 milhões em 
2010 (ver Barbieri e  alii, 2010) e, em termos relativos, a 
população diminui ligeiramente (29%, 28% e 27,5% para 
as mesmas datas). O aumento da população nordestina 
se explica, em partes, por fatores demográficos e em par-
tes pela reversão/atenuação do fluxo migratório. A renda 
média dos que saem do Nordeste é mais fraca do que a 
renda média dos que imigram para lá, mas a diferença 
não é muito sensível, segundo o Ipea. Enfim, apesar de 
que em 1995 a migração nordestina correspondia a 32,1% 
do total das migrações inter-regionais e intra-regionais no 
Brasil (ver anexo 1), ela é de apenas 29,4% em 2008, com 
destino principal para o Sudeste.

Por que essas mudanças? Talvez possamos considerar 
que a maior parte da retenção da população nas regiões 
pobres se explique pelos azares da política de transferên-
cia em relação aos pobres, ou até pelas intenções per-

Área rural / Área urbana

Proporção entre a taxa de pobreza extrema rural e taxa de pobreza extrema 
urbana em 1990, �00�, �00�

Fonte Cepal : Objectivo de desarollo del milenio 2010
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versas; a pobreza “nutrindo” a pobreza e a mantendo. A 
Bolsa Família, uma aposentadoria equivalente à um salá-
rio mínimo de camponeses pobres que não contribuíram 
para o sistema de aposentadoria, explicam a estagnação 
relativa dessas populações nestas regiões, que ontem mi-
gravam? 

Considerando estas observações, vamos procurar en-
tender a eficácia das políticas de redução da pobreza nos 
principais países latino-americanos, com um olhar espe-
cífico sobre o Brasil. Isto irá implicar a abordagem às cau-
sas da evolução da pobreza tanto rural quanto urbana. 
Estudaremos as causas fatoriais da evolução da pobreza: 
as que podem fazê-la evoluir a curto-prazo (1ª parte), e 
depois as causas estruturais (as despesas sociais fora das 
transferências monetárias), ou seja, as que podem fazê-la 
evoluir à longo-prazo. (2ª parte). 

I.  A redução da pobreza depende relativa-
mente pouco das políticas de assistência

Três fatores podem aumentar ou diminuir a dimensão 
da pobreza, sua profundidade e as desigualdades entre 
os pobres : o nível das desigualdades econômicas, a taxa 
de crescimento do PIB, o aumento ou a redução das de-
sigualdades econômicas. Esses três fatores caracterizam o 
que chamamos de « o triângulo da pobreza » segunda a 
expressão de Bourguignon (A). 

As desigualdades de rendas produzidas pelo merca-
do podem ser reduzidas pelas políticas socio-fiscais. É o 
que observamos na Europa, e não é o que observamos 
na América Latina, apesar das novas políticas de transfe-
rência monetárias condicionadas, realizadas no começo 
dos anos 20002 (B).  

A. As causas fatoriais : o triângulo da pobreza 

O « triângulo da pobreza » lembra o « triângulo das 
Bermudas » na América Latina, zona conhecida pelas suas 
fortes turbulências meteorológicas. 

�  São as políticas de transferências de rendas (presença na escola, va-
cinação) que foram executadas nos anos 2000 : Bolsa Família no Brasil, 
AUH na Argentina, Opportunidades no México etc, (Valencia Lomelli, 
2008, Lautier 2010, Lo Vuolo 2010, Rocha 2009, Salama 2010).  

A�/ O  “triângulo das Bermudas” na América Latina.

Analisemos os efeitos destes três fatores3. Para uma 
taxa de crescimento dado e uma estabilidade da divi-
são das rendas, quanto mais o nível das desigualdades é 
elevado, mais fica difícil de reduzir a pobreza. Na realida-
de, quanto mais as desigualdades são elevadas, maior é 
a distância entre a renda média dos pobres e a linha da 
pobreza, portanto, mais longo fica o caminho para atingir 
e ultrapassar esta linha e diminuir então a taxa de pobre-
za. Por outro lado, quanto mais a taxa de crescimento é 
elevada e regular, se todos os outros aspectos estiverem 
iguais (nível de desigualdades estável), mais a dimensão 
e a profundidade da pobreza diminuem. Na prática, a 
distância até a linha de pobreza é alcançada mais rapi-
damente uma vez que o crescimento aumenta, com a 
condição de que essa taxa de crescimento seja regular4. 
Quanto mais as desigualdades diminuem, se todos os 
outros aspectos estiverem iguais, mais a distância entre 
a renda média dos pobres e a linha da pobreza tende a 
diminuir, e vice-versa. Essa diminuição das desigualdades 
pode ser ao mesmo tempo um produto de um aumen-
to do salário mínimo mais elevado que a taxa de cresci-
mento, um produto de uma diminuição dos empregos 
informais, de uma política de transferências de rendas, e 
finalmente da natureza do regime de crescimento. 

O aumento da taxa de crescimento, a redução da sua 
volatilidade de 2002-2003 à 2008, a diminuição modesta 
das desigualdades, explicam a queda recente da pobreza 
constatada nas principais economias latino-americanas.

�  Nós analisamos detalhadamente a influência desses três fatores em 
nosso livro : O desafio das desigualdades, uma comparação econô-
mica Ásia/América Latina (2006), publicação prevista em português 
para o começo de 2011.
 

�  A regularidade do crescimento é uma condição importante. Uma 
taxa de crescimento média regular do PIB pode ter uma eficácia mais 
elevada sobre a redução da pobreza do que uma taxa de crescimento 
média do PIB mais elevada. De fato, a volatilidade do crescimento tem 
efeitos distributivos. Por exemplo, em caso de crise, as desigualdades 
aumentam em geral, e esse aumento é negativo sobre a pobreza. Ob-
servamos também um atraso entre o ciclo do PIB e o ciclo das ren-
das dos trabalhadores e das camadas modestas da população (com 
exceção político-econômica contrária da parte do governo como 
observamos na maioria dos países latino-americanos durante a crise 
de 2008-2009) e esse atraso retarda as recuperações do nível de vida 
dessas camadas na hora da reprise, . (Salama, in Lautier, Marques Pe-
reira, Salama, 2004) notando que o aumento das desigualdades dura 
muito tempo.

[          ]a r t i g o
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No entanto, a taxa de crescimento e a variação 
das desigualdades não são independentes uma 
da outra : existem regimes de crescimento que 
tendem à aumentar as desigualdades e outros 
que tendem à diminuí-las, ou seja, o crescimento 
nunca é neutro do ponto de vista distributivo5. 
O regime de crescimento dominante no Brasil 
nos anos 2000 tende à reduzir ligeiramente estas 
desigualdades (ver supra). Desde então, a queda 
relativa das desigualdades e a taxa de crescimen-
to positiva caminham para um mesmo lado, em 
favor de uma diminuição da pobreza.

�  Na Argentina, os 10% mais ricos ganhavam 8 vezes o que 
ganhavam os 10% mais pobres em 1974 e, com a forte alta 
do liberalismo durante a ditadura (baixa dos salários reais, 
execução de uma fiscalização bastante regressiva) e na épo-
ca do Plano de Convertibilidade, este número aumentou 
fortemente passando de 16 em 1990 à 33 em 2002-2003. 
Esse número baixou em seguida para atingir 25 em 2006 
(Gaggero, 2008, p.20). Segundo Lozano, usando os dados 
do Indec, esse número teria em seguida aumentado até os 
28,2% em 2009 (Lozano C in Apertura n°198, abril 2010) e 
segundo Agis e alii (2010), ele seria de 24,8 em 2009.

Dois fatores favoráveis : a redução das desigualdades e 
o aumento da taxa de crescimento explicam a redução 

da pobreza no Brasil

O Brasil é um dos países que tem mais desigualdades no mun-
do. O coeficiente de Gini, que mede as desigualdades6, mostra 
uma taxa muito alta : por volta de 0,55 contra 0,30 na Coréia 
do Sul.  

As desigualdades diminuíram. A taxa das rendas do trabalho 
de 5% da população mais rica sobre 50% da população mais 
modesta passa de 14,3 em 1993 à 14,1 em 2003, e então à 
13,5 em 2008, e finalmente a taxa dos 5% sobre os 25% mais 
pobres evolui de 23,6 à 21,6 e até 18,6 nas mesmas datas (ver 
Dedecca, op .cit, p.16). O coeficiente de Gini, antes das transfe-
rências sociais (Bolsa Família, ajuda aos deficientes e sobretudo 
a aposentadoria), era de 0,631 em 1998 e de 0,598 depois da 
execução destas transferências. Esses dois coeficientes vêem 
uma redução clara, mesmo permanecendo altas : o Gini antes 
das transferências é de 0,598 e depois 0,543. Em 2008, a renda 
por cabeça de 22,6% do total da população (incluindo crianças 
e idosos) é inferior à um quarto do equivalente do salário mí-
nimo7 antes das transferências sociais, contra 29,47% em 1998, 
e de 10,46 depois das transferências, contras 20,13% em 1998. 
Em 2008, a renda por cabeça de 3,3% da população era supe-
rior à 5 salários mínimos antes das transferências monetárias, 
contra 4,7% em 1998, e depois das transferências monetárias 
de 4,2%, contra 3,8% em 1998 (fonte IBGE e PNAD, in Comuni-

� Essa medida é imperfeita pois não obtemos as rendas dos que são extre-
mamente ricos, assim como os que são extremamente pobres. É por isso 
que alguns economistas como Siscu (IPEA) indicam que falta completar 
esta bordagem pessoal das rendas por uma análise da distribuição funcio-
nal das rendas (Folha de São Paulo, 13/10/2008). A dificuldade  de obter 
as rendas do capital (interesses, dividendos, etc.) torna quase impossível a 
medida à longo-prazo do peso das rendas retirada dos 1%, dos 0,1% e dos 
0,01% dos mais ricos, com a diferença das estatísticas argentias até 2007 
(ver Alvaredo, 2010 in Atkinson e Piketty). Além das dificuldades a obter 
o total das rendas, medir as desigualdades com o Gini também encontra 
outros limites : como ele é muito global, também é difícil de decompor. 
É por isso que outros indicadores existem que não podemos apresentar 
aqui.

� No dia 01/04/2003, pouco tempo após a posse de Lula, o salário mínimo 
era de R$ 250,00, e no dia 01/01/2010 era de R$ 510,00, por volta de 260,00 
dólares americanos. É útil lembrar porém que, uma fração importante dos 
trabalhadores no Brasil recebem uma quantia bem inferior ao salário mí-
nimo. A linha de pobreza está por volta de R$ 200,00 por mês, muito abaixo 
do salário mínimo e a porcentagem de pobres é de um quarto da popula-
ção, aproximadamente. Lembremos enfim que estamos falando de renda 
por cabeça. O que quer dizer que, se um lar com quatro pessoas recebe 
o equivalente à um salário mínimo, por cabeça eles estão recebendo um 
quarto do salário mínimo.

[          ]a r t i g o  
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cado do IPEA n°59, 2010). No total, observamos então uma redução das desigualdades com, porém, um aumento relativo 
do número de pessoas recebendo mais de cinco salários mínimos depois das transferências, causado pelos efeitos pouco 
distributivos do sistema de aposentadoria.  Assim como nós notamos (ver nota 8), é difícil conhecer por completo as ren-
das dos mais ricos, que representa 1% da população, assim como essa queda das desigualdades deve ser reconsiderada, 
o que não fazem os economistas brasileiros. 

O crescimento não é neutro na distribuição das rendas. Ele gera uma distribuição das rendas mais ou menos desigual de-
pendendo da natureza dos empregos qualificados e não qualificados que ele cria, os setores (industrial, financeiro, serviços 
e agrícola) sobre os quais ele se situa8. São estas relações complexas entre crescimento e desigualdades e suas conseqü-
ências sobre a pobreza que analisou Kakwani (Kakwani et alii ,2004, 2010). A idéia básica destes autores consiste em definir 
uma taxa de crescimento hipotética do PIB (poverty equivalent growth rate, ou PEGR) que corresponde à um crescimento 
neutro do ponto de vista distributivo : se essa taxa ultrapassar o que foi observado, o crescimento é pro poor, pois ela vem 
acompanhada de uma diminuição das desigualdades ; si ela é inferior mas continua positiva, ela é do tipo trickle down (o 
indício da pobreza cai, mas as desigualdades aumentam) ; e por fim, si ela é negativa e inferior à taxa observada, estamos 
frente à um crescimento que empobrece. 

Entre 2002 e 2008, o crescimento produziu menos desigualdades na maior parte dos países da América Latina e no Brasil 
em específico9. No total, as desigualdades entre as rendas caíram ligeiramente em vários países entre 2002 e 2008 (Cepal 
,2009 ; Lopez-Calva e Lustig, 2009 ; Hopenhayn, 2009 ; para o Brasil : Salvatori Dedecca, 2010, para a Argentina : Gagerro, 
2008 e Agis, Canete e Panigo, 2010), com a exceção de três países, entre eles a Colômbia (ver gráfico abaixo). 

Fonte: Cepal

A taxa de crescimento aumentou na média nos dois mandados do presidente Lula em relação ao seu antecessor, mas a 
volatilidade do crescimento continuou alta : 1,2% em 2003, 5,7% em 2004, 3,2% em 2005, 4% em 2006 , 6,1% em 2007 , 
5,1% em 2008 , 0% em 2009 e 6% previsto para 2010. O aumento do salário mínimo, o fechamento das desigualdades, as 
facilidades de crédito acordadas para a compra da casa própria ou de outros bens duráveis estimularam a demanda de 
bens de consumo. No total, o aumento do salário mínimo, seguido pelos aumentos menos significativos do salário médio, 
e a expansão do crédito, deram a mercado interior um novo dinamismo. A contribuição ao crescimento do consumo dos 
lares teve uma alta e explica os 80% do crescimento do PIB em 2005 e 2008 (de Pau-la, 2010) e, sobretudo, ela está na base 
de uma aceleração do crescimento. 

�  Nós analisamos o número entre regimes de crescimento e natureza dos empregos criados no Brasil em P.Salama (2008)

�  Ver Cepal (2009), Balance preliminar de las economias de America Latina y el Caraïbe ; Lopez-Calva e Lustig, (2009), Dedecca (2010).
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A�/ Tudo depende do regime de crescimento 
dominante 

Os regimes de crescimento são influenciados pe-
los modos de inserção na economia mundial. Não é 
porque há uma abertura crescente das economias na 
economia mundial, que todas vão se inserir da mesma 
maneira. Algumas conhecem uma abertura rápida, ou-
tras, mais lenta. A abertura não se dá sobre os mesmo 
produtos. Sabemos que as economias latino-america-
nas aumentaram pouco o peso de suas exportações 
na economia mundial, diferente das economias asiáti-
cas e com a exceção do México e de alguns países da  
América Central, e que, de maneira inversa, a globaliza-
ção financeira foi mais impactante na América Latina do 
que na Ásia (Salama 2010, Kliass e Salama, 2008)10

Não existe uma relação unívoca entre nível de aber-
tura na economia mundial e a taxa de crescimento. A di-
mensão do crescimento depende da maneira de inserção 
(quais são os produtos exportados, quais são seus níveis 
de tecnologia, qual é o valor adicionado se for produzi-
do localmente, ele diminui ou não? qual é a política de 
mudança seguida ?), mais precisamente, o crescimento 
depende mais de maneira de praticar a abertura do que 
da abertura em si. A abertura comercial crescente não é 
sinônimo de crescimento forte, existem algumas condi-
ções a serem realizadas. A globalização comercial impõe 
restrições de custos mais ou menos altos de acordo com 
os níveis do custo unitário do trabalho (combinação do 
salário real em dólar e da produtividade) e ela conduziu, 
nos anos 90, o começo da evolução dos salários em re-
lação à produtividade. Porém, essa evolução não é ine-
vitável, ela depende de muitas outras variáveis como a 
política de mudança, o funcionamento do mercado de 

�0  A globalização financeira desencadeia um processo de finan-
ciamento que pode se traduzir em uma baixa dos salários no valor 
adicionado ao lucro, sobretudo ao lucro financeiro no setor de fabri-
cação. Essa baixa relativa freia o aumento, em termo absoluto, dos 
salários reais. A divisão do valor adicionado em desfavor dos sala-
riados pode não acontecer (ver anexo 1), e nesse caso, a parte cres-
cente dos lucros financeiros se dá, prejudicando o investimento via 
o auto-financiamento e assim, a taxa de formação bruta de capital 
fica enfraquecida. No entanto, os pobres, incluindo os salariados, não 
trabalhando nas grandes empresas, com estes movimentos possíveis 
na repartição do valor adicionado, não seriam suscetíveis a serem 
prejudicados diretamente. 

trabalho, a política industrial, etc. O fim da evolução ob-
servada nos anos 2000 em alguns países (ver anexo 2) de-
monstra isso. De certa maneira, o fim da evolução pode 
ser favorável à diminuição da pobreza11.

A globalização comercial financeira introduz um fator 
de instabilidade suplementar do crescimento, uma vez 
que o mercado age quase sem nenhum controle, como 
foi o caso da Argentina dos anos 1990, ou também no 
México, e de maneira menos caricatural no Brasil. O cres-
cimento não é regular (ver o quadro). Esta irregularidade 
tem efeitos distributivos que agem negativamente sobre 
a pobreza. Com este pensamento, podemos retomar o 
diagrama proposto por Nissanke e Thorbecke (2010), 
completando-o com a adição da volatilidade. Dois cami-
nhos levam ao crescimento. A abertura aumenta a vola-
tilidade do crescimento se políticas econômicas especí-
ficas não forem adotadas, essa volatilidade age sobre o 
crescimento e dificulta a sua manutenção com uma taxa 
média alta à longo-prazo (Cepal, 2010, documento de 
referencia ; Fanelli J.M.e Jimenez J.P, 2010 ; Fanelli 2009). 
Ela aumenta as desigualdades. A abertura, via volatilida-
de que ela levanta, pode então ter efeitos negativos na 
distribuição das rendas. E também, o crescimento não é 
neutro de um ponto de vista distributivo. Tudo depende 
do regime de crescimento dominante, alguns tendem à 
aumentar as desigualdades, outros à diminuí-las. 

��  Devemos notar que estamos falando de uma média, e que é im-
portante analisar a dispersão dos salários em volta desta média. Pode-
mos considerar que a lógica do liberalismo conduz à uma dispersão 
maior, com o aumento do salário real médio escondendo então uma 
dificuldade maior para os pobres de ultrapassar a linha da pobreza. 
Porém, de um outro lado, a política que visa o aumento do salário 
mínimo, assim como a mudança da relação entre trabalhadores quali-
ficados e trabalhadores não-qualificados, aumenta a probabilidade de 
ultrapassagem da linha de pobreza por número de pobres. 

[          ]a r t i g o  
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De um ponto de vista macro-econômico, a conclu-
são é simples : as condições de uma diminuição durável 
da pobreza implicam ao mesmo tempo uma diminuição 
das desigualdades, um aumento da taxa de crescimen-
to e um crescimento pouco volátil. A diminuição das 
desigualdades foi relativamente fraca nos anos 2000, a 
taxa de crescimento aumentou ligeiramente, mas a vo-
latilidade do crescimento foi relativamente alta. Entre 
os maiores países, o Brasil e a Argentina parecem estar 
comprometidos com um novo regime de crescimento, 
dando mais peso ao mercado interior, e dando preferên-
cia ao consumo das categorias pobres e modestas da 
população, graça a um aumento dos gastos sociais e do 
crédito pessoal. A crise de 2009 impulsionou, paradoxal-
mente, um reforço dessa tendência. Esta ainda é frágil, e 
o feedback tem medidas mais tradicionais em relação às 
medidas dos anos 1990. De um ponto de vista político, a 
condição é menos evidente : o caminho da instituciona-
lização de um novo regime de crescimento que dá prefe-
rência à diminuição conseqüente da pobreza, encontra 
obstáculos de ordem social e política. Os conflitos entre 
os grupos sociais e os conflitos intra-grupos, tendem à 
piorar, e o conservadorismo pode tomar conta. A dimi-
nuição da pobreza, de maneira durável, passa por um 
questionamento profundo dos regimes de crescimento 
que lhe permitiu sobreviver. Não o fazer, e continuar a 

aconselhar a eliminação da pobreza, seria a mesma coisa 
que os governos que « vivem » da pobreza.

A dimensão da pobreza, sua profundidade e as de-
sigualdades entre os pobres dependem em parte do 
sistema fiscal em vigor e das transferências monetárias 
efetuadas. O sistema fiscal pode ser progressivo, e neste 
caso ele favorisa uma diminuição das desigualdades, ou, 
ao contrário, ser regressivo. O aumento das desigualda-
des, seja ele o produto da volatilidade ou do regime de 
crescimento, pode ser impedido por políticas públicas 
redistributivas. Existem tipos diferentes de transferências 
monetárias : as transferências monetárias condicionadas, 
como a ajuda direta aos lares, deficientes muito pobres 
e aposentadorias, que beneficiam os colaboradores e al-
gumas pessoas que não contribuíram. As transferências 
monetárias deveriam diminuir as desigualdades, ou até 
mesmo a dimensão da pobreza. Essas transferências não 
têm todas a mesma eficácia, e ao contrário da doxa, são 
provavelmente aquelas mais faladas, ou seja as transfe-
rências condicionadas, que são menos eficazes.   

B. Um imposto regressivo torna difícil aumentar as 
transferências sociais à altura do desafio

O imposto, no sentido geral (impostos, contribuições 
sociais), modifica a distribuição das rendas. Ele pode ser 
progressivo quando ele diminui as desigualdades, regres-
sivo quando ele as aumenta. Ele é progressivo nos países 
industrializados12, e ele é, em geral, regressivo nos países 
latino-americanos. As receitas orçamentais, via as despe-
sas sociais, também tiveram um efeito distributivo. Este é 
alto nos países industrializados (Unrisd, 2010, p.14) p), e 
mais fraco nos países latino-americanos.  

B�/ Um imposto regressivo 

Para avaliar a progressividade (a regressividade) do sis-
tema fiscal, temos que analisar a sua estrutura. Existem 
três tipos de impostos : os impostos sobre o comércio ex-
terior (bens e capitais), os impostos diretos e os indiretos. 
Com a liberalização do comércio exterior, os direitos de 
alfândega foram fortemente reduzidos, pelo contrário, o 
imposto sobre os produtos exportados se desenvolveu, 

��  Nos países europeus, os impostos tendem à se tornar menos pro-
gressivos do que no passado, nos anos 2000. Na França, por exemplo, 
o imposto sobre a renda contribuiai para 36,9% da baixa das desigual-
dades em 1996 e para 26,2% em 2007, segundo os dados do INSEE, 
retirados dos cadernos franceses n°351 em 2009.
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em especial na Argentina.  Os impostos diretos são pro-
gressivos 1/ quando o pagamento do imposto é feito a 
partir de certo limite de renda, permitindo assim aos po-
bres e às categorias modestas de não serem cobrados, e 
2/ quando as taxas de imposição variam em função das 
partes, as partes superiores sendo submetidas a taxas 
mais altas que as partes inferiores. Os impostos indiretos 
são pagos por todos os consumidores, incluindo os po-
bres. Uma progressividade pode ser introduzida uma vez 
que as taxas são diferentes segundo a natureza dos bens 
(taxas baixas para os produtos básicos, e altas para alguns 
bens duráveis). 

Os sistemas fiscais latino-americanos são regressivos, 
em vez de serem progressivos13. Na verdade, os sistemas 
fiscais latino-americanos se caracterizam 1/ pela parte 
preponderante dos impostos indiretos, 2/ por uma pro-
gressividade fraca das taxas de imposição segundo as 
partes de rendas, 3/ por um peso muito fraco dos impos-
tos diretos pagos pelos particulares em relação àqueles 
pagos pela sociedade, 4/ finalmente, por uma taxa de 
evasão fiscal muito importante14, como mostram as três 
figuras abaixo.

��  Para a Argentina, a referência é de Marques Pereira e Lo Vuolo 
(2010), e para o Brasil é Bruno (2010). 

��  A evasão sobre os impostos indiretos é menos importante, porém 
conseqüente: ela é de 21,2% na Argentina em 2006, de 10% no Chile 
em 2006 e de 20% no México em 2006, segundo a mesma pesquisa 
(ver anexo 4). Esta evasão fiscal pode estar relacionada a uma transfe-
rência de rendas dos pobres, que pagam seus impostos aos comer-
ciantes, que retêm uma parte deles.

Assim como podemos ver na figura acima, os impostos 
no sentido geral (contribuição à segurança social) são me-
tade mais fracas, em porcentagem do PIB, na América Latina 
do que na Europa dos 15. Os impostos indiretos representam 
52% dos impostos na América Latina, sendo que eles só pe-
sam 30% na Europa dos 15. Na média, os impostos diretos 
pagos pelos particulares representam 30% do total dos im-
postos diretos na América Latina, contra 70% para os países 
da OCDE em 2006, como podemos ver na figura abaixo.

Latin America and the Caribbean:

 average revenue of income tax by country

(percentages)

País  (ano)

Compa-

nhias
Individuo Total Companhia/

individuo
Renda/

Consumo

(% of GDP) (% of GDP) (% of GDP) (%) (%)

Argentina (2007) 3.6 1.6 5.4 2.3 0.4

Bolívia (Plur Stat 
of) (2007)

3.0 0.2 3.3 14.4 0.3

Brasil (2007) 5.1 2.6 7.7 2.0 0.5

Chile (2007) 7.3 1.2 8.4 6.3 0.9

Equador (2006) 2.3 0.8 3.1 3.1 0.5

El Salvador (2007) 2.7 1.9 4.6 1.4 0.6

Guatemala (2007) 2.9 0.3 3.4 8.5 0.5

Honduras (2004) 3.7 1.6 5.3 2.3 0.5

Haiti (2006) 1.0 1.1 2.1 0.9 0.6

México (2005) 2.4 2.2 4.6 1.1 1.2

Nicaragua (2001) 3.1 2.0 5.1 1.6 0.5

Panamá (2006) 2.9 2.0 5.0 1.5 1.8

Peru (2007) 5.9 1.4 7.2 4.2 1.0

República Domini-
cana (2002)

1.3 1.8 3.1 0.7 0.4

América latina (14) 3.4 1.5 4.9 2.3 0.7

OECD (2006) 3.9 9.2 13.0 0.4 1.2

EUA (2006) 3.3 10.2 13.5 0.3 2.9

Source: compiled by the author on the basis of data from ECLAC, J.Roca (2009) for Ecuador, M.Cabrera 
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(2009) for El Salvador and Guatemala, D. Álvarez (2009) for Mexico and Cetrángolo and Gómez Dabaini  

(2007) for Honduras, Nicaragua and the Dominican Republic.

O sistema fiscal brasileiro, apesar de ser menos regres-
sivo que o da Argentina e do México, aumenta significa-
tivamente as desigualdades. No Brasil, as receitas fiscais 
(fora as contribuições sociais) aumentaram 29,2% entre 
2002 e 2009. As taxas de imposição das partes diferen-
tes de renda continuam fracas15, comparadas àquelas de 
países industrializados e são muito pouco progressivas. 
No caso dos impostos indiretos, os impostos vindos da 
indústria alimentícia aumentaram 85% em termos reais, 
51% na indústria têxtil e 79% nas telecomunicações sem 
fio, onde o uso do celular virou um bem de necessida-
de primária. Globalmente, segundo os dados da IPEA, as 
famílias que ganham menos de dois salários mínimos ti-
veram uma punção fiscal muito superior, relativa às suas 
rendas, do que das famílias que ganham mais de trinta 

�� O pagamento do imposto direto diz respeito às pessoas que gan-
ham mais de R$ 1.500,00, os pobres e as categorias modestas são en-
tão dispensadas desse imposto. Mas a progressividade é fraca, as taxas 
vão de 7,5% à 27,5% segundo o nível de renda, mas aquele que ganha 
R$ 5.000,00 tem que pagar a mesma taxa que aquele que ganha R$ 
100.000,00. Lembrando que os pobres pagam pouco esse imposto, 
assim como as contribuições sociais, já que eles se concentram nas 
atividades informais.

salários mínimos. Mais precisamente, até dois salários mí-
nimos, a punção fiscal total (impostos diretos e indiretos 
obrigatórios) é de 48,9%, de 3 à 5 salários mínimos, ela 
chega à 35,9, de 5 à 10 ela se estabelece à 31,8%, de 10 à 
20 ela fica à 28,5%, de 20 à 30 ela atinge 28,7%, e acima de 
30 salários mínimos ela se situa à 26,3%, ou seja, para os 
mais pobres (menos de dois salários mínimos) uma pun-
ção fiscal chegando à 197 dias de trabalho, e para os mais 
ricos, 106 dias. (fonte : Comunicado do IPEA, 2010, n°38 e 
2009, n°22). 

B�/ Transferências monetárias insuficientes 

Lembramos que as transferências monetárias incluem 
ao mesmo tempo as transferências condicionadas, que 
beneficiam os pobres que têm o nível de renda extrema-
mente baixo, ou seja, muito abaixo da linha da pobreza, 
e as aposentadorias do Estado. Estamos falando, então, 
de uma categoria heterogênea e que não incluem so-
mente as ajudas aos pobres. As transferências monetárias 
podem afetar mais ou menos intensamente a distribui-
ção das rendas, mas na América Latina, elas a afetam re-
lativamente pouco. Elas também afetam a dimensão da 
pobreza, sua profundidade e as desigualdades entre os 
pobres, à diferentes níveis segundo o tipo de transferên-
cia realizada.

1/ Os dados disponíveis sobre o peso das transferên-
cias monetárias, incluindo as aposentadorias, em relação 
à renda disponível na América Latina (18 países) revelam 
dois traços salientes : a/ o peso das transferências é mais 
alto nos dois primeiros decis da população, aqueles onde 
estão concentrados os pobres, depois ele se mantém re-
lativamente estável, com exceção dos 8° e 10° decis, onde 
ele muda ligeiramente. b/ o peso de cada um dos com-
ponentes é diferente segundo os decis. As transferências 
monetárias criadas para a assistência são particularmente 
importantes para os primeiros decis : 6,8% da renda dis-
ponível para o primeiro decil, 3,5% para o segundo. Ele 
sofre um declínio para os decis seguintes e se torna insig-
nificante à partir do 6° decil. Ao contrário, o peso relativo 
das aposentadorias e outras pensões não é insignificante 
nos primeiros decis e cresce bastante nos decis seguintes 
(ver gráfico  na próxima página).

[          ]a r t i g o

Evasion Golbal en el Impuesto a la Renta
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As transferências são muito mais altas no Brasil do que 
no resto da América Latina. Mais precisamente, os pobres 
em meios rurais, os deficientes em algumas condições, 
sem ter contribuído, têm direito ao pagamento de uma 
aposentadoria equivalente à um salário mínimo (ver 
supra). Como o salário mínimo aumentou muito desde 
2005, o total das aposentadorias, mas também os paga-
mentos da Bolsa Família (em relação ao salário mínimo) 
passaram por um crescimento absoluto e relativo em 
porcentagem do PIB. Segundo a IPEA (2010), o total das 
transferências monetárias (transferências condicionadas, 
aposentadorias) representa em 1998 8,5% do total das 
rendas por cabeça para o primeiro decil, e as rendas dos 
empregos representam 85,2%, 14,6% para o segundo 
decil, 18,7% para o terceiro decil e 15,5% para o décimo 
decil. Em 2008, podemos observar uma mudança da ten-
dência com a forte progressão das transferências para as 
categorias mais pobres : para o primeiro decil : 24,9%, , o 
segundo : 21%, o terceiro : 22,7% e o décimo : 19,3%.

 Parte do total das transferências monetárias de 
todas as rendas por cabeça, no Brasil.

1998 2008
1° decil 8,5% 24,9%
2° decil 14,6% 21%
3° decil 18,7% 22,7%

10° decil 15,5% 19,3%

Fonte: Ipea, Comunicado do Ipea, n° 59, 2010 

Segundo a IPEA (mesma fonte), o número de pessoas 
que têm a renda por cabeça inferior à um quarto do salá-
rio mínimo no Brasil era de 44,5 milhões, em 1998, fora as 
transferências e de 30,4 milhões quando foi recontado, 
ou seja, uma baixa de 14,2 milhões de pessoas. Em 2008, 
os números são os seguintes : 40,5 milhões e 18,7 mi-
lhões, uma baixa de 21,7 milhões de pessoas. Vemos en-
tão um movimento de redução duplo, o segundo sendo 
mais destacado que o primeiro. Graças às transferências, 
o número de pessoas recebendo uma renda equivalente 
à menos de um quarto do salário mínimo passa de 30,4 
milhões à 18,7 milhões entre 1998 e 200816. Em dez anos, 
o número de pessoas que tinham uma renda inferior à 
um quarto do salário mínimo antes das transferências 
monetárias caiu em quatro milhões (10%) , e depois das 
transferências em 11,7 milhões (38%). O que mostra a 
importância das transferências na melhoria das rendas 
desta categoria da população, que é por definição po-
bre, pois recebe em média 60 dólares por mês.        

2/ Existem no Brasil vários instrumentos de redistri-
buição das rendas que beneficiam os pobres. Um deles 
é a Bolsa Família (ver o quadro). O segundo instrumento 
de redistribuição, menos conhecido, visa as pessoas de-
ficientes com mais de 65 anos de idade que têm a renda 
inferior a um quarto do salário mínimo e lhes garante 
uma aposentadoria igual à de um salário mínimo, ou 

��  A pesquisa feita pela E/UFRJ, no fim de 2008 na cidade de Re-
cife (Nordeste do Brasil) leva à conclusões parecidas. Essa pesquisa 
foi feita em famílias que ganham menos de R$ 60,00 por cabeça e 
naquelas que recebem menos de R$ 120,00 por cabeça. A indigência 
(pobreza extrema) e a pobreza diminuem ; a profundidade da pobre-
za diminui ainda mais e as desigualdades entre os pobres mais ainda, 
nos dois casos. A situação das famílias pobres que se beneficiam da 
Bolsa Família se aproxima daquela que não a recebe (ver Lavinas, 
2010, p.142 à 145).  

[          ]a r t i g o  

América Latina (18 países): peso das diferentes transferências 
dentro da renda per capita da família, em torno de 2008.

(Em porcentagens)

Fonte: Cepal
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seja, R$ 510,00 (no dia 01/01/2010), sendo um valor supe-
rior àquele recebido da Bolsa Família. Mesmo que se refira 
à menos pessoas, o valor total consagrado à este progra-
ma é quase o mesmo que o da Bolsa Família. Um terceiro 
instrumento de redistribuição beneficia os camponeses 
pobres e idosos. Eles têm direito à uma aposentadoria de 
um salário mínimo. Esta medida vai contribuir de maneira 
importante à redução do nível de pobreza nos campos 
(ver quadro-resumo abaixo). Apesar de que a Bolsa Famí-
lia afeta a profundidade da pobreza, os instrumentos que 
visam os deficientes e pobres no meio rural para que se 
beneficiem de uma aposentadoria, afetam especialmen-
te a dimensão da pobreza, também no meio rural.

[          ]a r t i g o

América Latina (15 países):  efeitos na redução da pobreza das distintas transferências, em torno de 2008.
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Mostramos que no Brasil, as transferências monetá-
rias que não são de pagamento de aposentadorias, não 
permitem uma diminuição importante da pobreza. Esta 
última tem basicamente outras origens, incluindo princi-
palmente a melhoria do funcionamento do mercado de 
trabalho (mais empregos, aumento das remunerações), 
mas as transferências diminuem as vezes sensivelmente a 
profundidade da pobreza. Assim, segundo Sonia Rocha17, 
os programas sociais alvo (Bolsa Família, ver quadro, e aju-
da à pessoas deficientes18) só diminuíram 6,4% o número 
de pobres no Brasil em 2007, ou seja 3,2% para cada um 
desses programas. A profundidade da pobreza diminuiu 
e com ela, a porcentagem de indigentes (pobreza extre-
ma) e a situação dos pobres melhorou. Ao contrário, o 
pagamento das aposentadorias aos camponeses pobres 
(menos de 8 milhões de pessoas em 2007) permite a re-
dução sensível da dimensão da pobreza. Cavalcanti de 
Albuquerque e Rocha (2009) calcularam que, sem o pa-
gamento dessas aposentadorias, a pobreza teria aumen-
tado em 47% e o número de pobres teria se elevado à 68 
milhões ao invés dos 46 milhões observados, e a taxa de 
pobreza passaria de 25% à 37%, 12 pontos de diferença 
graças ao pagamento das aposentadorias ao total dos 
beeficiados que contribuíram ou não.

��  Sobre os efeitos da totalidade das transferências sociais sobre o 
nível de pobreza, ver Rocha S, 2009. Podemos citar também a referên-
cia da pesquisa feita por Boletin Brasil (2010, n°2). 

��  A ajuda aos deficientes diz respeito à 3,3 milhões de indivíduos, 
aproximadamente, que têm uma renda, em seu lar, de menos de um 
quarto do salário mínimo.

Alguns programas sociais ou ainda CCTP 

(Conditional Cash Transferts Programs)19   

No México, um programa de ajuda foi exe-
cutado nas zonas rurais (Progressa) desde 
o fim dos anos 1990, e foi estendido às ci-

dades em 2002 (Oportunidades), e seu custo não 
é muito alto. São transferências monetárias condi-
cionadas à um acompanhamento escolar das crian-
ças e à um acompanhamento médico. Ele fica nas 
mãos de mulheres, que são consideradas mais res-
ponsáveis que os homens para a gestão desta ajuda 
monetária. Seu custo representa 0,43% do PIB. Este 
programa parece ter sido eficaz, especialmente no 
nível da educação primária.

 A Bolsa Família brasileira ficou conhecida interna-
cionalmente. Ela atinge por volta de doze milhões 
de lares, perto de uma pessoa a cada quatro. O go-
verno de Lula, em 2003, estendeu a sua aplicação 
e simplificou seus procedimentos. Os beneficiados 
são as famílias com renda inferior à R$ 60,00 por 
cabeça, por mês (por volta de 30,00 dólares). Elas 
recebem então R$ 60,00 e mais R$ 18,00 para cada 
criança com menos de 15 anos para as três primei-
ras crianças. As famílias que ganham entre R$ 61,00 
e R$ 120,00 por cabeça só recebem ajuda se tive-
rem crianças. No total, as despesas da Bolsa Família 
ficam em torno de 0,40% do PIB em 2008, ou seja, 
de doze à quinze vezes menos o valor consagrado 
à Dívida Interna. 

Com a AUH («atribuição universal para os lares») 
na Argentina de 2009, as desigualdades de rendas 
deveriam cair muito, se mantendo bastante acima 
do que elas eram durante a ditadura. Seu custo, 
apesar de modesto, é mais alto que o da Bolsa Fa-
mília no Brasil ou da Opportunidades no México 
(0,43% do PIB). O custo é de 0,58% do PIB.

�� Para uma apresentação da totalidade, ver Lautier 
B.(2010), Valencia Lomeli E. (2008), Lo Vuolo (2009, 2010 
para os relatórios pour les rapports entretenus par ces 
programmes avec la « renda basica », c’est-à-dire le re-
venu minimum universel sans conditions).

[          ]a r t i g o  

Foto: Regina Santos
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Na Argentina, o programa de ajuda executado em 
2009 deveria ter muito mais efeitos positivos sobre a di-
mensão da pobreza do que aqueles aplicados no Brasil. 
Sendo ele recente, ainda não temos avaliações diretas. No 
entanto, se seguirmos uma lógica regressiva no tempo, 
como fazem Agis e alii (2010), os efeitos deste plano se-
riam importantes para as famílias com rendas baixas. Se 
este plano tivesse sido executado seis meses mais cedo, a 
diferença de renda  entre os 10% mais ricos e os 10% mais 
pobres seria diminuído em 33,5% se os indivíduos pudes-
sem manter os benefícios dos outros planos sociais, e em 
24,2% se eles tivessem que escolher (p.30, op.cit.). A po-
breza absoluta teria diminuído também, não importa o 
número dos preços retidos, o da Indec, que é fortemente 
contestado ou o da IPC das sete províncias.

No México, os estudos de Cortes e alii (2007) e de 
Huesca Reynoso (2010) mostram que o programa Oppo-
tunidades diminui pouco a pobreza. Especificamente em 
2008, a dimensão da pobreza « alimentícia », que corres-
ponde aproximadamente à pobreza extrema, diminui de 
1,54 pontos passando de 20,34% (sem a aplicação do pro-
grama Opportunidades) à 18,80% (depois da aplicação). A 
dimensão da pobreza « alimentícia » é proporcionalmen-
te mais afetada por este programa, ela passa de 7,57% à 
6,33%, sendo o mesmo caso para as desigualdades entre 
os « indigentes ». A pobreza de capacidade, cuja defini-
ção se parece com a da pobreza global, segue as mesmas 
evoluções (Huesca Reynoso, p.203). A análise de Cortes e 
alii, mais detalhada mostra que a extensão do programa 
Progressa nas cidades não permitiu uma baixa significati-
va da pobreza em meio urbano. Ao contrário, a diminui-
ção da pobreza, em suas três dimensões (dimensão, pro-
fundidade, desigualdades) é mais concentrada nas zonas 
rurais. Sem a execução do programa Opportunidades, em 
zona rural a dimensão da pobreza « alimentícia » teria 
sido, em 2002, mais importante que 9,5% (2,7 pontos) e 
em 2005 de 10,7% (2,1 pontos), a intensidade da pobreza 
« extrema » ou ainda a sua profundidade, teria sido 22,2% 
mais alta em 2002 e 20,4% em 2005 (p.21). Os efeitos do 
programa Opportunidades são mais importantes sobre a 
intensidade da pobreza extrema, nas desigualdades entre 
os indigentes do que na dimensão da pobreza extrema. 
Cortes e alii mostram que é a mesma coisa para a pobre-
za de « capacidade » (parecida com a pobreza global), 
principalmente em zona rural. No entanto, apesar destes 
avanços positivos, a diminuição da pobreza depende, so-
bretudo da evolução do mercado de trabalho, e portanto 

da condição, da redução dos preços dos alimentos e pro-
vavelmente das mudanças dos trabalhadores estrangei-
ros (Uthoff, 2010 e para uma avaliação diferente, ver de la 
Fuente, 2010).  

3/ O sistema socio-fiscal tem pouca influencia nas 
desigualdades na América Latina, pelo menos em 2008. 
Os trabalhos da OCDE (2008), os de Goni, Humberto-Lo-
pez e Serven (2008) mostram isso claramente. Goni e alii 
comparam os efeitos das transferências monetárias e da 
fiscalidade limitada, aqui somente nos impostos diretos, 
na América Latina e na Europa sobre os coeficientes de 
Gini, usando três medidas da renda : a renda mercan-
til que provém da atividade, a renda bruta adicionada à 
renda mercantil e enfim a renda disponível que corres-
ponde à renda bruta de onde são subtraídos os impostos 
diretos. Os dois primeiros gráficos abaixo mostram que 
depois das transferências, há uma diminuição importante 
das desigualdades na Europa, mas que esta é muito fraca 
na América Latina. A diminuição das desigualdades é de 
10 pontos em média (em uma escala de 0 à 100 para o 
coeficiente de Gini) na Europa dos 15, e ela é inferior em 2 
pontos na América Latina. A redução das desigualdades é 
ainda mais fraca depois dos impostos diretos20.  

�0  Esta diferença seria provávelmente ainda mais fraca se estes tra-
balhos tivessem suportado os impostos indiretos, mais importantes 
na América Latina do que na Europa, (Cepal, 2009; Gomez Sabaini e 
alii, 2008)). Os impostos indiretos são, de fato, em geral mais regressi-
vos que os impostos diretos, já que todos os indivíduos os pagam, ao 
contrário da tributação direta. Para a Argentina, ver Gaggero (2008).

[          ]a r t i g o
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Com uma metodologia ligeiramente diferente, a Ocde 
chega à resultados parecidos, a diferença entre os coefi-
cientes de Gini das rendas mercantis e das rendas líquidas 
das transferências e dos impostos diretos em 2006 é de 
2 pontos na América Latina, e no Brasil, contra 15 à 20 
pontos na Europa21.

A análise da eficácia das transferências monetárias nos 
conduz a apresentar os outros componentes das despe-
sas públicas destinadas principalmente à educação, à aju-

��  O estudo de Dedecca in BIT (2010) mostra que no Brasil em 2003, 
a relação entre o total das rendas brutas monetárias, (ou seja, aqueles 
que provém do trabalho, dos lares, dos dividendos e interesses, das 
aposentadorias e das transferências monetárias como a Bolsa Família 
e a ajuda aos deficientes), das famílias do primeiro decil e do décimo 
decil, continua o mesmo uma vez que os impostos sobre as rendas 
são pagas. A mesma coisa acontece quando comparamos o segundo 
decil em relação ao décimo decil (p.25 e 26).  

da ao lar e à saúde. Estas agem estruturalmente sobre a 
pobreza, fornecendo aos pobres meios para ultrapassar o 
limite da pobreza como ele foi definido.  

II. As despesas sociais em progresso, mas 
nem sempre bem direcionadas.

O segundo componente, estrutural, resulta do primei-
ro. Para diminuir de maneira durável a pobreza, é neces-
sária a execução de uma política econômica e social, e 
de uma modificação do funcionamento do mercado de 
trabalho, visando à mudança do ambiente macro-eco-
nômico. Mais despesas sociais na saúde e na educação, 
despesas consagradas às infra-estruturas (ferrovias, es-
tradas), à energia, ao acesso à água potável e ao sanea-
mento básico, à eletricidade, à ajuda ao lar, mas também 
uma reforma profunda da fiscalidade deveriam fornecer 

[          ]a r t i g o  

Fonte : Goni e alii.
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as possibilidades de crescimento da mobilidade social e 
dar os meios àqueles que, chamados de pobres, possam 
ultrapassar a linha da pobreza. Estas despesas, com exce-
ção daquelas destinadas às transferências, são como um 
investimento para o futuro : em vez de uma distribuição 
monetária, elas fornecem aos pobres os instrumentos 
para melhorar o nível de vida e ultrapassar a linha da po-
breza absoluta. 

Encontramos assim um antigo debate sobre como 
ajudar os pobres. As transferências monetárias são um 
dever « moral » de solidariedade, que ajudam no presen-
te, e as despesas sociais na saúde e da educação são um 
direito para os pobres, que preparam para o futuro. As 
despesas sociais sozinhas não são suficientes em países 
onde os empregos informais são numerosos, e pouco 
produtivos. Um funcionamento diferente do mercado de 
trabalho é necessário : menos empregos informais rela-
tivos aos empregos formais e logo, mais proteção social, 
um estreitamento da diferença entre o salário mínimo e o 
salário médio graças à um respeito do código do trabalho 
e à um aumento dos salários baixos. Isso pode ser desper-
tado pelos governos. Para fazer retroceder a pobreza de 
maneira significativa, para aproximar os níveis de pobreza 
em zona rural e em zona urbana, também é necessário 
que existam mais despesas sociais e que elas sejam mais 
bem adaptadas aos contextos e de qualidade.   

A. Uma evolução positiva das despesas sociais

A. � As despesas sociais em alta, com uma exceção.

As despesas sociais incluem as despesas públicas na 
educação, na saúde, na ajuda ao lar e nas despesas mo-
netárias (assistência e aposentadorias). 

Para um sistema fiscal dado, o volume das receitas de-
pende do estado da condição econômica e da importân-
cia das escapatórias fiscais. O crescimento sendo volátil, as 
receitas também são. Segundo o Washington Consensus, 
as despesas públicas devem se adaptar ao ciclo das recei-
tas e então diminuir uma vez que as receitas baixam. Nes-
ta lógica, as despesas sociais se tornam, essencialmente, 
a variável do ajuste ao ciclo. De fato, as despesas à serviço 
da dívida não podem ser reduzidas e os investimentos 
públicos se tornaram pouco importantes. As despesas so-
ciais foram fortemente reduzidas nos anos 1990. À partir 
de um estudo realizado em sete países (Argentina, Chile, 
Bolívia, Costa Rica, México, Panamá e República Domini-

cana), Hicks e Wodon (2001) observam que a elasticidade 
das despesas sociais em relação ao PIB é superior durante 
as fases de crescimento, e que, ao contrário, a elasticidade 
destas despesas é inferior durante as fases de recessão. 
Em termos claros, isso significa que, quando o crescimen-
to do PIB passa de um ponto, as despesas para os pobres 
caem de um ponto. Por outro lado, com a crise trazendo 
o aumento do número de pobres, a baixa das ajudas por 
cabeça é amplificada. As medidas econômicas adotadas 
nos anos 1990, com a crise, acentuaram os efeitos nega-
tivos da volatilidade sobre as populações de baixa renda. 
Felizmente, essa política de redução das despesas sociais 
foi abandonada no começo dos anos 2000. Com a exce-
ção de alguns países, incluindo o Chile, há uma tendên-
cia do aumento das despesas sociais e, durante a crise de 
2008/2009, as despesas sociais não foram reduzidas, no 
geral. No Brasil e na Argentina, as despesas sociais come-
çam à caminhar em direção aos países industrializados. 
O que não é o caso do México ou do Chile22 onde elas 
continuam em um nível muito baixo como podemos ver 
no gráfico abaixo. 

Entre 1985 e 1990 somente três países (incluindo a 
Argentina) consagravam mais de 13% de seus PIBs às 
despesas sociais, mas em 2006/2007 esse número passa 
à 8 (incluindo o Brasil, junto da Argentina). Em média, em 
2006/2007, a Argentina consagrava 2.002,00 dólares por 
cabeça às despesas sociais, e o Brasil 1.019,00 dólares, ou 
seja, menos que a Argentina, e o México 782,00 dólares, 
menos que o Brasil (ver anexo 3, fonte Afonso e Dain, 
2010 à partir dos dados da Cepal). É na Argentina que as 
despesas na educação por habitante são as mais altas, as-
sim como as despesas em saúde. No Brasil, as despesas na 
educação continuam relativamente fracas (4,54% do PIB), 
mais precisamente no ensino primário e secundário, as-
sim como aquelas consagradas à saúde, que aumentam 
em 2006 para 3,55% do PIB segundo os agrupamentos 

��  O Chile e o México adotaram sistemas de aposentadoria por capi-
taliação privada. As aposentadorias não fazem, então, parte das despe-
sas públicas, a não ser em programas especiais para os pobres que não 
contribuiram para um fundo de aposentadoria. O Brasil possui um sis-
tema por repartição segmentada com um regime para os funcionários 
e um outro para os trabalhadores do setor privado. Introduzindo refor-
mas paramétricas (duração da contribuição alongada, contribuições 
em alta, e prestações em baixa), ela incitou à inscrição de regimes 
complementários privados. A Argentina havia aberto a possibilidade 
de ficar em um sistema público por repartição ou de adotar um sis-
tema privado por capitalização, e então voltou, em outubro de 2008, 
para um sistema público por repartição.

[          ]a r t i g o
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estatísticos executados por Alonso e Dain (o Brasil sendo 
um país federal, algumas despesas são feitas pelos mu-
nicípios, outras pelos estados, e outras pelo governo fe-
deral). 

A.� O impacto das despesas sociais na evolução 
da pobreza

1/ Poucos estudos têm sido feitos para analisar o im-
pacto dos diferentes componentes das despesas sociais 
na evolução da pobreza. Analisamos o impacto das trans-
ferências monetárias condicionadas e notamos que estes 

tiveram uma influência relativamente pequena sobre a 
extensão da pobreza e mais importância sobre a profun-
didade da pobreza e das desigualdades entre os pobres. 
Sua influência, no entanto, é maior nas áreas rurais que 
nas zonas urbanas, simplesmente porque a percentagem 
de pobres é maior e que as despesas visadas à estas áreas 
são mais concentradas. Temos visto que as transferências 
monetárias dedicadas às aposentadorias tiveram um im-
pacto maior sobre a pobreza, especialmente nas áreas ru-
rais do que as transferências monetárias condicionadas, 
mesmo porque o dinheiro gasto com essas despesas são 
maiores. O pagamento de um salário mínimo aos defi-
cientes pobres, e, sobretudo aos agricultores pobres que 
não contribuíram atua mais positivamente sobre a ampli-
tude e a profundidade da pobreza do que o crescimento 
em termos reais do salário mínimo é alto. Mas as aposen-
tadorias não são os únicos pobres para os únicos pobres, 
longe disso. O aumento do peso das aposentadorias 
em relação ao PIB na década de 2000, a sua importância 
(11,5% do PIB em 2006 é mais do que o dobro que as des-
pesas consagradas à educação) não beneficia apenas os 
pobres: as aposentadorias correspondem à 5,2% da renda 
disponível do primeiro decil, e à 8% da renda disponível 
do décimo decil23.

As outras despesas sociais : educação, saúde, etc., agem 
à prazo médio e longo sobre a pobreza. Sabemos que seu 
impacto pode ser importante na medida em que os estu-
dos da pobreza mostram uma forte correlação entre um 
nível baixo de instrução e a pobreza, uma saúde ruim e a 
pobreza, um lar precário e a pobreza. Assim como a me-
lhoria das despesas públicas na educação, na saúde, e no 
lar deveria permitir de aumentar as possibilidades de ul-
trapassar a linha da pobreza. O gráfico seguinte confronta 
a distribuição das rendas primárias, nomeada a curva de 
Lorentz, e a distribuição das despesas públicas de saúde. 
As despesas públicas de saúde beneficiam principalmen-
te as baixas rendas, mais do que as altas, como podemos 
ver no gráfico abaixo, as duas curvas, a de Lorentz e a das 

�� Segundo os trabalhos de Cavalcanti de Albuquerque e de Rocha 
(2009), reutilizando os cálculos efetuados por Hoffmann (2009), o 
sistema das aposentadorias é regressivo no Brasil, as desigualdades 
são maiores uma vez que as aposentadorias são pagas. Os sistemas 
de aposentadorias contribuem quase 20% das desigualdades medi-
das pelo coeficiente de Gini, e as rendas do trabalho 77% (p.19). No 
entanto, a distribuição das rendas segundo os decis reduz a pobreza 
dos pobres que, sobretudo em áreas rurais, podem se beneficiar desta 
aposentadoria sem ter contribuído.

[          ]a r t i g o  

América Latina - Países selecionados e promedio regional:
Gasto público social como porcentagem do PIB 

(em porcentangens)

Fonte: Afonso e Dain à partir dos dados da Cepal

América Latina - Países selecionados: Gasto público social per cápita 
em 2006/2007 por setor (em dólares 2000)

Fonte: Afonso e Dain à partir dos dados da Cepal
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despesas de saúde se situam de um lado e do outro da 
diagonal. Isso quer dizer que os pobres são privilegiados 
em relação aos ricos? Mesmo que esteja aumentando, as 
despesas de saúde não são suficientes para melhorar sen-
sivelmente a situação das categorias pobres e modestas, 
sobretudo em área rural, e se as categorias com mais faci-
lidade parecem se beneficiar menos que as primeiras do 
sistema de saúde pública, é porque elas contribuem à sis-
temas de saúde privados e no final são mais bem cuida-
das. A adesão à sistemas de saúde privados lhes permite 
beneficiar com mais freqüência de brechas fiscais, e suas 
contribuições ou seus pagamentos sendo em parte ou 
totalmente deduzidos de seus impostos. Poderíamos fa-
zer a mesma análise para o sistema educativo. Na maioria 
dos países, o ensino primário e secundário público « be-
neficiam », sobretudo as categorias da população pobre 
e modesta. A qualidade do ensino não está à altura do 
que poderíamos esperar, e mesmo se esforços foram fei-
tos nestes últimos anos, a qualidade do ensino raramen-
te permite aos alunos de seguir seus estudos no ensino 
público superior, e mais especificamente, nas áreas rurais. 
Os alunos que pertencem às camadas médio-superiores, 
e às camadas superiores freqüentam escolas primárias e 
secundárias privadas cujo custo dá direito à uma redução 
de imposto e para muitos deles, dá acesso ao ensino su-
perior público, em geral, de boa qualidade.

Sem aumento conseqüente das despesas sociais, o 
crescimento pode reforçar a exclusão social dos pobres. 
Se elas estagnarem ou crescerem devagar, a mobilidade 
social pode ser freada. A oferta de emprego dos salaria-
dos não poderá responder a uma demanda de trabalho 
mais qualificado dos contratantes como no passado, e os 
trabalhadores pobres, mais frequentemente não qualifi-
cados, não encontrarão contratação, a não ser em empre-
gos muito precários, e muitas vezes informais. 

Aumentar as qualificações já é meio caminho anda-
do para permitir aos pobres de ultrapassar a linha da po-
breza, graças a empregos e rendas correspondentes, e à 
condição que o país tenha a capacidade de modificar sua 
demanda do trabalho (ver quadro abaixo). 

[          ]a r t i g o

América Latina y Caribe (16 países):  distribuición del gasto publico en 
salud y de la atención primária y hospitalaria segun quitiles de ingreso 

primário, 1997-2004
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O objetivo não é simplesmente aumentar as despesas 
públicas na saúde e na educação, mas também, e, sobre-
tudo, melhorar sua eficácia e adaptá-las ao contexto geo-
gráfico a fim de limitar ao máximo os efeitos de guetos, de 
abrir a porta para os campos desenvolvendo serviços de 
ônibus escolares. Uma vez que as populações pobres são 
concentradas geograficamente, fica muito difícil para os 
pobres de melhorar suas condições de vida24 e, quando 
alguns conseguem, eles geralmente se mudam de seus 
bairros, reforçando assim o efeito gueto. Nesses lugares, 
seria conveniente reforçar a totalidade dos serviços públi-
cos, desenvolvendo ao mesmo tempo a participação dos 
moradores à melhoria de suas condições de vida. Abrir a 
porta para os campos é uma condição sine qua para au-
mentar a mobilidade social nos campos, mas a melhoria 
das infra-estruturas de transporte pode também colocar 
os bens fabricados pelos trabalhadores pobres ou próxi-
mos ao limite da pobreza, muitas vezes pouco produti-
vos, na concorrência com os produtos da cidade, ou até 
com o exterior, aumentando a pobreza. É por isso que é 
conveniente proteger essas populações e ajudá-las, por 
esforços baseados na formação.   

B. Por que os resultados em matéria de redução da 
pobreza parecem decepcionantes?

Menos desigualdades, mais crescimento, e mais des-
pesas sociais permitiram diminuir ao mesmo tempo a ex-
tensão da pobreza e a sua profundidade. As transferências 
monetárias condicionadas (Bolsa Família, Opportunidades, 
AUH, etc.) participam relativamente pouco na redução da 
pobreza e muito na diminuição da sua profundidade em 
zona urbana. Sua eficácia é mais importante em zona ru-
ral. Entre as transferências monetárias, são principalmente 
as aposentadorias para as pessoas deficientes e para as 
pessoas idosas dos campos que contribuem à essa redu-
ção no Brasil, e mais precisamente em zona rural. As áreas 
mais pobres são em geral aquelas onde a porcentagem 
da população rural é a mais importante, e são então elas 
que se beneficiaram mais das transferências monetárias 
condicionadas e das aposentadorias aos camponeses 
pobres. 36% da totalidade das despesas dedicadas ao 
pagamento das aposentadorias pelo governo vão para 
as aposentadorias do Nordeste do Brasil. Digamos para 

��  Mostramos assim que a insuficiência das despesas públicas dedi-
cadas à educação, e a baixa qualidade do ensino poderiam explicar 
36% da diferença de renda dos negros em relação aos brancos no Bra-
sil, contra 14,3% nos Estados Unidos (Gradin, op.cit., p. 19).

Mercado do trabalho e pobreza

É conveniente introduzir algumas noções à argumentação 

desenvolvida sobre as relações entre despesas na educação e 

a evolução da pobreza. Elas são, na realidade, mais complexas 

e dependem, em parte, do tipo de regime de crescimento. 

Dois casos podem se apresentar. O governo não fazer ne-

nhum esforço específico em matéria de educação e os pobres 

fornecerem contingentes de trabalhadores não qualificados, 

incapazes de responder às demandas de empregos para tra-

balhadores qualificados. A distribuição salarial se torna mais 

desigual, a oferta de emprego não qualificado desequilibrada, 

pressionam os salários para baixo, e a oferta de trabalho qua-

lificado sendo insuficiente em relação à demanda, os salários 

dos trabalhadores qualificados aumentando relativamente. O 

segundo caso é menos clássico e corresponde mais ou menos 

ao caso brasileiro. As despesas da educação aumentam, mais 

ainda são insuficientes, e o nível de qualificação aumenta. O 

regime de crescimento não favorisa uma inserção positiva do 

país na divisão internacional do trabalho : o peso relativo dos 

produtos fabricados de alta e média tecnologia cai e as im-

portações destes produtos aumenta relativamente, o país se 

especializando na exportação de produtos fabricados de mé-

dio-baixa tecnologia. A demanda de trabalho qualificado, da 

parte dos contratantes, em progressão fraca não corresponde 

à oferta de trabalho qualificado, com progressão mais rápida. 

Pelo outro lado, a demanda de trabalho menos qualificado 

aumenta fortemente. As rendas dos trabalhadores menos 

qualificados aumentam relativamente, ou seja, o número de 

salariados que se situavam abaixo da linha da pobreza, a ultra-

passam, e as rendas dos trabalhadores qualificados progridem 

menos e muitas vezes eles entram em empregos que não cor-

respondem à suas qualificações e sofrem uma « degradação » 

prejudicial. A diminuição das rendas favorisa uma redução da 

pobreza, sobretudo se ela for acompanhada de um aumento 

sensível do salário mínimo. O funcionamento do mercado de 

trabalho é então o principal responsável pela redução da po-

breza e o paradoxo é que isso se dá apesar de uma inserção 

pouco positiva na divisão internacional do trabalho (para mais 

detalhes, ver Salama, 2007). 

[          ]a r t i g o  
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enfim que, a Bolsa Família e a assistência aos deficientes 
permitiram a redução de 11% e de 5% respectivamen-
te do número de pobres nesta região25, contra 6,4%, em 
geral para o Brasil. Portanto, o impacto destas transferên-
cias monetárias sobre a pobreza é mais importante no 
Nordeste do que no Brasil inteiro. A pobreza diminuiu no 
mesmo ritmo em zona rural e em zona urbana. O fato dela 
ter diminuído é um sinal de sucesso, o fato dela ter dimi-
nuído no mesmo ritmo pode ser considerado uma falha 
relativa : o objetivo deveria ter sido de a fazer diminuir em 
um ritmo mais acelerado onde ela é mais importante. O 
que não aconteceu. No entanto, as transferências mone-
tárias, condicionadas ou não, foram mais eficazes na luta 
contra a pobreza nas zonas rurais, e mais precisamente 
no Nordeste do Brasil, do que nas zonas urbanas. Então, 
é no funcionamento do mercado de trabalho que pode-
mos encontrar as causas de uma diminuição insuficiente-
mente rápida da pobreza. 

Origens da redução da pobreza em zonas rurais e 
urbanas

Política de 

assistência

Aposentadoria 

sem contribuição

Mercado de 

trabalho

Zonas 

rurais
++ +++ +

Zonas 

urbanas
+ + +++

Existem diferenças importantes nas origens da redu-
ção da pobreza em zonas rurais e urbanas. O mercado 
de trabalho não faz o mesmo papel nas duas zonas e a 
sua contribuição não tem o mesmo peso na redução da 

�� As transferências monetárias podem produzir efeitos perversos, 
incentivando os pobres à não procurar emprego em outros lugares. 
A mobilidade geográfica seria reduzida por falta de incentivo, o que 
explicaria a baixa migração campo-cidade, dos Estados no Nordeste 
para os Estados do centro ou do Sul mais ricos. Este argumento está 
correto, de uma certa maneira, mas no geral, está errado : errado por-
que as transferências explicam pouco, apesar de muito no Nordeste, 
a redução da pobreza. Então não são as transferências monetárias 
que explicariam essencialmente a menor mobilidade geográfica. Esta 
poderia ser explicada por um melhor funcionamento do mercado de 
trabalho, por novas oportunidades de emprego, explicando também 
algumas migrações do Sul para o Nordeste. São as condições econô-
micas mais favoráveis, em relação ao passado que explicam provável-
mente uma inversão do processo migratório.

pobreza. Mover os níveis de pobreza entre as duas zonas 
implica que a extensão da pobreza diminua mais rapi-
damente em zonas rurais do que em zonas urbanas. As 
transferências monetárias devem ser reforçadas em zonas 
rurais. Mas o essencial da redução mais rápida da pobreza 
poderá vir apenas de uma contribuição mais importante 
do mercado de trabalho. A melhoria do funcionamento 
deste mercado em zona rural conduz à  indicar três me-
didas : favorisar o desenvolvimento de empresas indus-
triais e de alimentos em zona rural ; assegurar aos países 
pobres uma formação que lhes permita, via cooperativas 
e ajudas múltiplas, resistir à concorrência e se adaptar ; 
explorar enfim os recursos naturais e ecológicos destas 
regiões. Estas medidas exigem tanto que o investimento 
seja reforçado, quanto as despesas sociais (educação, saú-
de) progridam e que elas sejam mais bem adaptadas aos 
contextos locais.

 Chegamos aqui à uma dimensão importante do pro-
blema da luta contra a pobreza. A pobreza é multidimen-
sional, ora ela seja compreendida e medida mais frequen-
temente como única. A renda monetária é a única variável 
usada para medir a pobreza. Mesmo se as linhas de po-
breza as vezes consideram a especificidade dos produtos 
consumidos em tal ou tal Estado e sobretudo os preços 
destes bens, a medida é a mesma, não importa se as pes-
soas vivam em zonas rurais ou urbanas, e ela é redutora 
pois se baseia somente na única renda monetária. Como 
a maior parte da população hoje é urbanizada, esta me-
dida traduz as necessidades expressadas pelos urbanos. 
Aplicada aos rurais, ela acumula então desvantagens por 
conhecer a especificidade de suas necessidades. 

B Uma medida da pobreza discutível  

Existem muitas maneiras de compreender a pobreza. 
A mais simples consiste a considerar o nível de vida : é 
pobre aquele que não consegue atingir um certo nível 
de renda. Este se define como permitindo ao mesmo 
tempo a compra de bens de consumo cujo conteúdo em 
calorias deve conduzir à uma reprodução física do indiví-
duo (ou do lar) e o pagamento de um certo número de 
serviços (aluguel, transporte, etc.). O objetivo atribuído à 
luta contra a pobreza consiste então em que os pobres 
possam haver uma renda monetária que os situem aci-
ma da linha da pobreza. É este método que é privilegiado 
nos países em desenvolvimento, sejam eles « emergen-
tes » ou não. A pobreza é então atribuída como absoluta, 
a fim de distingui-la de uma outra medida relativa, predo-

[          ]a r t i g o
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minante nos países desenvolvidos26. A pobreza relativa é 
igualmente uma medida monetária. Mas mesmo sendo 
redutora, ela não sofre pelos mesmos defeitos. As linhas 
da pobreza são diferentes de país à país segundo seus 
PIBs por cabeça e a distribuição das rendas. Esta medida 
permite valorizar o grau de insatisfação, ou até de injus-
tiça, que podem sentir as pessoas cuja renda é inferior à 
metade da renda média, mais precisamente por que essa 
medida é estabelecida à partir da distribuição das rique-
zas produzidas. A pobreza possui várias dimensões que 
não seriam reduzidas somente pelo aspecto monetário. É 
por isso que existem outras medidas. A pobreza estrutural 
é medida à partir de um número de critérios : número de 
metros quadrados do lar, acesso à água potável, etc. Ela 
não permite comparações internacionais27, diferente da 
medida em termos de pobreza absoluta, mas acompa-
nhada da medida em termo absoluto, ela permite sobre-
posições úteis para definir com mais precisão uma políti-
ca de luta contra a pobreza. 

Vamos voltar aos indicadores de pobreza absoluta 
que usamos ao longo desse estudo. Suas qualidades são 
importantes porque podemos medir as evoluções da ex-
tensão da pobreza, sua profundidade e as desigualdades 
entre os pobres, e enfim fazer as comparações regionais. 
Estes indicadores são insuficientes para compreender a 
pobreza e se limitar aos ensinos que eles fornecem pode 
conduzir à subestimar alguns problemas ligados à po-
breza, ou até à recomendar às vezes políticas sociais não 
adaptadas.

Apesar de sua complexidade (quantas calorias ? qual 
parte da renda destinada ao lar, ao transporte ? como 
avaliar as necessidades das crianças e dos idosos ? para 
um mesmo bem, como considerar a existência de preços 
diferentes segundo os países, regiões, etc.), é uma aborda-
gem redutora e insuficiente. Redutora porque é limitada 
às calorias mesmo se os médicos nutricionistas sabem o 
quanto é importante considerar uma totalidade de ou-
tros fatores como a quantidade de proteínas etc, mesmo 
se a possibilidade de adquirir toda uma série de bens de 

��  Ver nota 2, página 1. Sobre a totalidade dos métodos para medir 
a pobreza e os problemas econométricos que cada uma propõe, ver 
Dhongde S. e Minoiu C.(20 10) . 

��  O PNUD, à partir de uma abordagem não monetária, construiu um 
indicador composto de « pobreza não monetária »que permite com-
parações internacionais.     

consumo durável, considerados indispensáveis, intervem 
na percepção de se sentir pobre ou não pobre. Reduto-
ra porque ela se limita à rendas monetárias mesmo se a 
dimensão não mercantil, espaço de múltiplas solidarie-
dades (familiar, de vizinhança, política), de socializações é 
importante, como mostram inúmero sociólogos e como 
podemos observar, comparando cidades e campos28. Re-
dutora porque o sentimento de ser ou não pobre depen-
de muitas vezes de outros fatores como o sentimento de 
satisfazer ou não um número de obrigações ligadas aos 
códigos de valor em vigor divididos nas comunidades 
onde vivem essas pessoas29 como notam os antropólo-
gos. Redutora porque à partir de um certo nível de renda 
média, o que importa é considerar o grau de insatisfação 
mais do que a capacidade de se reproduzir fisiologica-
mente. Se torna então necessário  passar de uma medida 
da pobreza em termo absoluto para uma medida da po-
breza em termo relativo que considere a distribuição das 
rendas e do número de pessoas (lares), assim como é fei-
to nos países desenvolvidos. Redutora enfim porque ela 
coloca no mesmo plano as necessidades assim como são 
expressadas no meio rural e no meio urbano ora elas não 
sejam exatamente as mesmas e que as capacidades de 
satisfazê-las são diferentes (mais solidariedade, mais bens 
de consumo não mercantis), porque ela pode induzir er-
ros de diagnóstico e conduzir à usar as mesmas medidas 
de política econômica, sejam os pobres urbanos, “rurba-
nos” ou rurais.

Medir a pobreza somente sob seu próprio aspecto 
monetário pode assim conduzir à privilegiar a renda mo-
netária e à avaliar mal as causas estruturais da pobreza. 

��  Por muito tempo, o campo foi pouco moneterizado, em compa-
ração com a cidade. Com a penetração do dinheiro e das relações do 
mercado, a desestruturação das relações de produção pré-capitalistas 
se elevou, a penetração capitalista co-existente e se alimentaram de 
modos de produção não-capitalistas. Hoje a monetarização predo-
mina, ela continua porém, em média, menos importante no campo 
do que na cidade. Medir quem é pobre e quem não é à partir de uma 
renda monetária não leva em consideração os mecanismos de solida-
riedade e sobretudo exclui a dimensão de auto-consumo. Portanto a 
pobreza rural é superestimada em meio rural, muito mais do que ela 
poderia ser no meio urbano já que uma parte considerável passa por 
caminhos não-mercantis. Mas, na medida em que a monetarização 
aumenta no campo, esta superestimação tende à cair.    

��  É isso que leva Rhamema e Robert (2008), de certa maneira, à re-
considerar o status de pobre e à diferenciá-lo do miserável : o pobre se 
torna miserável quando a expansão das relações do mercado traz uma 
desestruturação de seus valores. 

[          ]a r t i g o  



�� NOVEMBRO/DEZEMBRO  2010   www.iicaforumdrs.org.br     

Conclusão

Ser pobre não é o resultado de uma escolha racional, 
de uma arbitragem que faria um indivíduo entre, de um 
lado aumentar seu « capital humano » e para isso « inves-
tir » indo para a escola, se cuidando, e de outro lado « go-
zar » do momento presente sem pensar no futuro, isso 
seria uma informação imperfeita30. Os homens não são 
empresários deles mesmos, como sugere a abordagem 
em termos de « capital humano », explicitamente ou im-
plicitamente. Não se escolhe ser pobre (fora casos excep-
cionais), se nasce pobre e o ambiente econômico e social 
pode render mais ou menos difícil a passagem do status 
de pobre ao de não pobre. Parafraseando Marx, podemos 
dizer que o homem pode fazer sua história livremente, 
mas em condições que não são livremente determinadas 
por ele. Uma vez que as condições são pouco favoráveis 
à diminuição da pobreza, então se torna extremamente 
difícil escapar da pobreza e vice-versa. Em vários aspec-
tos, as condições não são as mesmas no setor rural que 
no setor urbano seja em termos de extensões das solida-
riedades ou impactos da crise econômica. E também, as 
políticas aplicadas aos pobres rurais e urbanos, definidas 
quase sempre à partir das necessidades dos pobres urba-
nos, não podem ter exatamente os mesmos efeitos. 

A abordagem micro-econômica da pobreza conser-
va seu interesse, mas ela não pode substituir a aborda-
gem macro-econômica. Um exemplo : a eficácia da ajuda 
depende do conhecimento concreto do meio, e então 
das necessidades específicas, às quais ela é dedicada. A 
distribuição da água, a evacuação das águas utilizadas, 
a construção das escolas, os transportes etc, dependem 
especificamente da natureza dos problemas encontradas 
nas regiões dadas, e houve progressos (ver, por exemplo, 
2009). Vale mais a pena responsabilizar os pobres, incen-

�0  Assim como é um erro considerar que os pobres não possuem 
informações, estas, incompletas, explicam a dificuldade de sair da 
pobreza como adoram mostrar os economistas industriais. A falta de 
informação do sistema bancário, por exemplo, não está na origem de 
suas dificuldades, mas sim a recusa deste sistema de acordar emprés-
timos aos pobres. Pelo contrário, todas as pesquisas de campo revela-
ram uma grande capacidade dos pobres à lidar com a totalidade dos 
mecanismos de empréstimo : financiamento informal, micro-financia-
mento. Os pobres geram muito mais do que pensamos, a priori seus 
fluxos de caixa, e revelam habilidades complexas, até sofisticadas, e 
na maioria das vezes inventivas. Ver Daryl e alii (2009), a revista Tiers 
Monde (2009, 2002) e principalmente nesses números os artigos de 
Guérin, de Morvan-Roux, de Servet.  

tivando-os à construir suas próprias escolas etc, do que 
lhes oferecer escolas « em uma bandeja ».

Uma diminuição durável da pobreza só pode ser 
realizada se as desigualdades diminuírem e se o cresci-
mento se der de maneira mais elevada e, sobretudo re-
gular. É uma condição necessária, mas não é suficiente. 
As transferências monetárias são necessárias e devem ser 
amplificadas por razões éticas, considerando a extensão 
das desigualdades e das dificuldades para os pobres so-
breviverem. É uma questão de solidariedade e de coesão 
social. O efeito da assistência é imediato assim que ela di-
minui a profundidade da pobreza e alivia esta última, nos 
força a observar que ela não fornece os meios para ultra-
passar a pobreza em longo prazo. Ela a atenua, rendendo-
a menos difícil de suportar e ela pode permitir uma pes-
quisa de legitimação entre os pobres, além do favoritismo 
que ela pode ter dado origem31. A política de assistência 
não saberia complementar uma política de despesas so-
ciais, fora das transferências, de maneira sustentável. A 
redução das desigualdades econômicas deve ser acom-
panhada por uma redução das desigualdades sociais, e 
de despesas sociais na educação, na saúde, no lar, mais 
conseqüentes. Estas são como uma aposta para o futuro, 
um investimento. A eficácia destas políticas trata de co-
nhecer as necessidades específicas dos pobres, diferen-
tes em meio rural e urbano, diferentes dependendo se o 
emprego for formal ou informal. O aumento das despesas 
sociais é uma condição igualmente necessária, mas não 
é suficiente. Estas despesas devem ser financiadas pelo 
imposto. É difícil de conceber que possamos aumentar 
as despesas sem repensar o sistema fiscal para que ele 
seja mais distributivo. Compreendemos então o quanto 
uma política de diminuição radical da pobreza é, antes de 
tudo, um problema político. 

��  Seja no México sob Salinas de Gotari no fim dos anos 1980 e no 
começo dos anos 1990 onde esta prática era flagrante, na Argentina 
dos anos 2000, ou até no Brasil em alguns casos.

[          ]a r t i g o
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Anexo �

Salários reais e produtividade na Argentina, no Brasil, 

no México e no Chile

Fonte : à partir dos dados oficiais de cada país, in Bizberg (2010)

Anexo �
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Salarios reales 
manufacturas

Productividad

Gasto Social por Paises
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    Fonte : Jimenez JP, Gomez Sabaini JC, Podesta A (sob a direção de) (2010)

Anexo �
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Aulas com especialistas de diversas regiões da 
América Latina com conteúdos relacionados ao De-
senvolvimento Territorial; visitas às comunidades do 
interior de Pernambuco onde são adotadas políticas 
públicas ainda desconhecidas por muitos; apresen-
tação de experiências impiricas e resultados positi-
vos. Assim transcorreu intensamente, de 15 a 26 de 
novembro, em Recife, a segunda edição do Curso 
Internacional   

No Brasil e na América Latina ganha for-
ça a política de desenvolvimento dos 
territórios rurais. Contudo, a riqueza 

destas experiências, ao mesmo tempo em que 
possibilita uma revalorização do meio rural e dos 
seus atores, coloca para os gestores de políticas 
públicas e para as demais organizações da socie-
dade civil envolvidas com a promoção do desen-
volvimento e com a implementação de políticas 
públicas, novos conceitos e metodologias em 
relação às antigas políticas de desenvolvimento 
rural e local.

II CURSO 
Internacional 

de Desenvolvimento 
Territorial
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Nesse contexto, foi realizado entre os dias 15 a 26 de 
novembro, em Recife, o II Curso Internacional de Atualiza-
ção Conceitual e Intercâmbio de Experiências em Políticas 
Públicas de Desenvolvimento Territorial, com o objetivo de 
promover a atualização conceitual e operacional dos te-
mas relacionados à formulação e implementação de polí-
ticas públicas para o desenvolvimento territorial. Paralela-
mente, o Curso procurou estimular o intercâmbio de ex-
periências entre os alunos, na perspectiva de construir um 
espaço de conhecimento, aprendizado e diálogo entre as 
questões teóricas e práticas. “O Curso atingiu o objetivo 
de promover a atualização sobre os aspectos conceituais, 
discutir e trocar experiências a respeito de políticas públi-
cas de desenvolvimento territorial com pessoas de toda 
a América Latina”, afirmou Carlos Miranda, coordenador 
executivo do Fórum DRS/IICA.

O Curso contou com a participação de 58 alunos, sen-
do 37 brasileiros e 21 de outros países da América Latina, 
provenientes do Equador, da Argentina, do Paraguai, da 
Costa Rica, do Peru, do Chile, do Panamá, da Bolívia, da 
República Dominicana, da Guatemala e da Venezuela.

Além das aulas, os alunos trocaram experiências entre 
si, a respeito das políticas públicas de desenvolvimento 
territorial adotadas em seus países. “Um aluno do Curso 
teve oportunidade de ter contado com vinte e uma polí-
ticas públicas de diferentes países”, disse Miranda. No final 
do Curso, os alunos participaram do V Fórum Internacio-
nal de Desenvolvimento Territorial.

Veja os temas que foram abordados no II Curso: 

Contextualização do Desenvolvimento Territorial

O evento começou com uma apresentação do curso 
pelos coordenadores Carlos Miranda e Breno Tibúrcio. 
Miranda explicou sobre a história do curso e a importân-
cia do tema no contexto da América Latina. Logo depois, 
Breno explicou como seria programação do II Curso. “Ti-
vemos atividades no auditório que consistiram em deba-
tes e palestras e atividades nos territórios, onde conhe-
cemos a realidade de dois territórios de Pernambuco. No 
final, os alunos participaram do V Fórum Internacional de 
Desenvolvimento Territorial”, explicou.

Ao final da apresentação do curso, os alunos parti-
ciparam de atividade de interação e ambientação com 
personagens típicos da cultura pernambucana. “Muito 
interessante esta atividade. Conhecemos mais um pou-
co da cultura brasileira e nos entrosamos com os alunos”, 
afirmou Juliano, aluno do curso.

O Curso atingiu o objetivo de promover a 
atualização sobre os aspectos conceituais, discutir e 
trocar experiências a respeito de políticas públicas de 
desenvolvimento territorial com pessoas de toda a 

América Latina”, 

Carlos Miranda
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Na parte da tarde do dia 15, o Professor Arílson Fava-
reto, da Universidade Federal do ABC, fez a apresentação 
do painel 1 do curso: Estado da arte do desenvolvimento 
territorial nos países latinos americanos, em especial, das 
políticas públicas aplicadas nesses países.  Favareto falou 
sobre a reconstituição do contexto e dos elementos bási-
cos que dão sustentação à emergência da chamada abor-
dagem territorial do desenvolvimento de regiões rurais na 
virada do século; A identificação dos principais processos 
sociais e econômicos em curso em regiões rurais latino-
americanas e seus determinantes; A análise das políticas 
de desenvolvimento territorial e sua capacidade e limites 
em promover o desenvolvimento de regiões rurais. 

Questões Conceituais

Tema �: Desenvolvimento territorial – análise da 
políticas públicas

Neste tema do módulo dois do Curso, os alunos tiveram 
palestras de seis especialistas na área. A pesquisadora do 
OPPA, Karina Kato, fez considerações sobre as políticas 

de desenvolvimento territorial no meio rural brasileiro, 
apresentou a análise comparativa em políticas públicas 
e o método dos três IS (Idéias, Interesses e Instituições); 
Além disso, Karina apresentou uma tipologia das políticas 
de desenvolvimento com enfoque territorial. 

 Já o secretário da SDT, do MDA, Humberto Oliveira 
falou sobre as motivações, áreas de atuação e resultados 
estratégicos do Programa de Desenvolvimento 
Sustentável de Territórios Rurais e do Programa Territórios 
da Cidadania. Humberto falou, também, sobre os desafios 
dos dois Programas

No mesmo tema, Henrique Villa da Costa Ferreira, 
Secretário de Políticas de DR, no MIN, apresentou contexto 
político-institucional, conceitos, distribuição geográfica, 
ênfases, foco de atuação e resultados da Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional. O secretário apresentou, 
também, as perspectivas futuras e desafios da Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional pós-2010. 

Os alunos conheceram, também, O Programa Luz 
para Todos: objetivo, metodologia, fonte dos recursos, 
estrutura operacional, prioridades, diferenciais, ações 
integradas, dificuldades e resultados alcançados do 
Programa Luz para Todos, apresentado pelo Gerente de 
Projetos MME João Fernandes Moraes e as motivações, 
objetivos, participantes, ações, abrangência, condições 
fundamentais, gestão do programa, parceiros, resultados, 
principais dificuldades e ações para ampliação do 
Programa de Centros Comunitários de Produção  com 
Fernando Oliveira Mateus , da Eletrobrás, que também 
falou  sobre o Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica.

Rosana Brandão de Obaldia, da Eletrobrás/ Eletronorte, 
deu palestra a respeito do Plano de Desenvolvimento 
Sustentável da Microrregião de Tucuruí (PDST) e do Plano 
Popular de Desenvolvimento Sustentável da Região a 
Jusante da UHE Tucuruí (PPDJUS).

Karina Kato
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Tema �: Políticas de Desenvolvimento territorial 
no contexto das novas institucionalidades

Neste tema do módulo dois, o professor Nelson Del-
gado, do OPPA/CPDA, atualizou os aspectos conceituais 
relacionados aos atores sociais, instituições, desenvolvi-
mento e políticas públicas, falou sobre o alargamento do 
conceito de público, de políticas públicas e de atores do 
desenvolvimento, fez  considerações metodológicas acer-
ca da análise das políticas públicas de desenvolvimento 
territorial no contexto das novas institucionalidades; e fez 
análise comparativa a partir dos casos dos Territórios de 
Cidadania da Borborema/PB, do Noroeste Colonial/RS e 
do Baixo Amazonas/PA .

Tema �: Articulação de políticas públicas e atores 
sociais para gestão dos territórios

O território nas políticas públicas e a territorialização da 
governança, do desenvolvimento e dos mecanismos de 
intervenção foi o assunto abordado pelo professor Sergio 
Leite (OPPA/CPDA). Neste Tema, Sergio Leite também fa-
lou sobre a concepção de gestão social e o organograma 
institucional presente no Programa de Desenvolvimento 
Sustentável de Territórios Rurais e no Programa Territórios 
da Cidadania.

Complementando a palestra de Sergio Leite, a profes-
sora Argentina Silvia Gorenstein, (UNS - Bahía Blanca) fa-
lou sobre territórios e lógicas de acumulação em disputa 
no caso do Norte Argentino.

Tema �: Marco Jurídico normativo para o 
desenvolvimento territorial

Noções gerais sobre o marco jurídico, mudanças ins-
titucionais, políticas públicas e enfoque territorial, assim 
Marcelo Miná Dias, Professor da Universidade Federal de 
Viçosa e Colaborador do OPPA/CPDA, começou o tema 
quatro. Marcelo ainda falou sobres as relações estabele-
cidas entre o desenvolvimento rural com enfoque terri-
torial e os marcos jurídicos existentes; as possibilidades, 
limites e tensões do marco jurídico atual nas políticas de 
desenvolvimento rural com enfoque territorial: regra ge-
ral para casos específicos, normas setoriais para relações 
intersetoriais, “autonomia” dos colegiados territoriais e a 
sua “dependência” das prefeituras; a institucionalização 
das articulações territoriais (consórcios públicos ou regi-
ões integradas de desenvolvimento); e as tensões entre a 
política territorial e o marco legal na: concepção de rural 
e agricultura familiar.

Mesa - Tema 2

Marcelo Miná
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Tema �: Sistemas de financiamento para projetos 
territoriais estratégicos de natureza multisetorial

O professor Sergio Leite voltou ao Curso para falar so-
bre a execução financeiro-orçamentária do Programa de 
Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais e do 
Programa Territórios da Cidadania. Sérgio Leite abordou, 
também, a importância dos projetos de infraestrutura 
e das emendas parlamentares nos valores da execução 
financeiro-orçamentária e os desafios que envolvem a 
execução financeiro-orçamentária nos programas terri-
toriais.

 Experiências de Desenvolvimento Territorial

Este módulo foi dividido em dois painéis. O primeiro 
painel abordou o tema Sistemas de financiamento para 
projetos territoriais, programas e instrumentos, com a 
participação de três especialistas. O Professor da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina e colaborador do OPPA/
CPDA, Fábio Búrigo, focou sua palestra na evolução dos 
debates sobre o papel das finanças no desenvolvimento. 
Búrigo falou, também, sobre as características do sistema 
financeiro brasileiro e as experiências internacionais de 
microfinanças. 

O primeiro painel teve a participação de Cristiane Gar-
cia Barbosa, Gerente do Ambiente de Gerenciamento do 
BNB, que fez um retrato geral do Banco do Nordeste, com 
valores movimentados, clientes, área de atuação e pro-
gramas e fez uma apresentação do Programa Agroamigo 
e do integrante do DRS/Banco do Brasil de Pernambuco, 
que fez um retrato geral do Banco do Brasil e explicou a 
linha de Desenvolvimento Regional Sustentável do Ban-
co do Brasil.

Experiências de iniciativas territoriais de países es-
trangeiros – O painel dois foi uma verdadeira oportuni-
dade de conhecer as experiências de três países: Equador, 
Bolívia e Argentina. O painel teve ainda a apresentação de 
experiências do nordeste brasileiro. Carlos Jara, Especialis-
ta em DRS do IICA - Equador, Lautaro Andrade, CONCOPE 
– Equador,  Miguel Eduardo Andrade , do Consejo Nacio-
nal de Juntas Parroquiales Rurales – Equador e Lucy Mon-
talvo Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca – Equador falaram sobre a experiência equatoriana 
em desenvolvimento rural. Jará fez apontamentos sobre 
a presença de uma crise de paradigma e a necessidade 
de incorporar outros referências analíticos quando se de-
bate o desenvolvimento territorial; o Especialista em DRS 
do IICA falou, também, do desenvolvimento sustentável 
territorial com enfoque sistêmico como princípio da es-
tratégia de desenvolvimento do “Bom Viver” do Equador. 
Lautaro apresentou a estratégia de desenvolvimento do 

Mesa - Tema 5

Módulo 3 -- Painel 1
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“Bom Viver” (Equador), destacando as iniciativas de fo-
mento produtivo, novo marco legal e suas implicações 
ao Equador, enquanto Miguel apresentou a estratégia de 
desenvolvimento rural no Equador, trazendo alguns con-
ceitos chaves, princípios orientadores, institucionalização, 
linhas de ação, objetivos, atividades e resultados. Por fim, 
Lucy falou dos princípios da estratégia de desenvolvi-
mento do “Bom Viver” do Equador.

Depois do Equador, os alunos conheceram a experi-
ência argentina. Martín A. Perez (IDR – Argentina) falou 
da caracterização da Província de Mendonza; fez consi-
derações conceituais e metodológicas – do setorial para 
o territorial e contou a experiência do Instituto de Desen-
volvimento Rural de Mendonza através do: Programa de 
Participación Local y Desarrollo Humano; Programa de 
Ordenamiento Territorial Rural; Programa Más y Mejor 
Trabajo y Competencias Laborales; Jóvenes emprende-
dores rurales; Proyecto Conectividad Rural Provincia de 
Mendoza; Proyecto de Fortalecimiento Institucional para 
el Desarrollo Rural.

Logo depois, Rubén Darío Gómez Arroyave, da Uni-
versidade Católica da Bolívia, falou sobre Programa Uni-
versidad y Territorios, a estratégia utilizada e os resultados 
obtidos.

Por último, José Patriota, Secretário do Desenvolvi-
mento e Articulação Regional do Governo de Pernambu-
co fez uma apresentação da estratégia de interiorização 
do desenvolvimento de Pernambuco (2007 a 2010) e da 
estratégia de fortalecimento do desenvolvimento territo-
rial em Pernambuco (2011 a 2015); Wilson Dias, consultor 
IICA/SDT, apresentou a experiência de cooperação in-
terestadual entre a Bahia e o Sergipe para o desenvolvi-
mento e Walmar Jucá fez a apresentação do Projeto Dom 
Hélder Câmara.

Metodologia para sistematização de experiências

No último módulo Rafael Echeverri, Secretário Técnico 
do Proterritorios e María José Gómez (Coordinadora de 
Cooperación do Proterritorios) falaram sobre a experiên-
cia do Proterritorios, destacando o seu marco legal, estru-
tura de operação, estratégias de atuação, contrapartidas 
técnicas nacionais, componentes do programa e meca-
nismos de cooperação Iberoamericana.

Echeverri focou sua palestra no valor político da ges-
tão de conhecimento na experiência da gestão das políti-
cas públicas e apontou metodologias para a classificação 
de políticas públicas. O Secretário ainda falou do Sistema 
de informação sobre políticas públicas e da aplicação de 
metodologias em casos concretos.

Por último, o conselheiro do Condraf, José Aldo dos 
Santos, falou sobre o contexto, princípios, desenho e 
ações da Política de Desenvolvimento do Brasil Rural 
(PDBR) e do Projeto de Lei do Senado que institui a Polí-
tica de Desenvolvimento do Brasil Rural (PDBR) e dispõe 
sobre a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimen-
to do Brasil Rural (PNDBR).

Rafael Echeverri

José Patriota
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“O curso foi pertinente e oportuno. É importante verificar essa atualização conceitual do que 
está se discutindo e importante o intercâmbio de experiências com pessoas de outros países. 

Saímos renovados do Curso” 

Fernando Portela, consultor do IICA, 

“O poder de conhecer pessoas da à qualquer atividade um incrível valor agregado” 

Oscar Noé Martinez M., Especialista em Planejamento Territorial, da Secretaria de Planejamento e programação 

da Presidência da Guatemala

“Foram duas semanas intensas: o trabalho acumulou, a saudade da família aumentou, mas 
as energias estão renovadas”.

Lautaro R. Andrade, Diretor de Fomento Produtivo, CONCOPE
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Semiárido: terra de oportunidades
Sertão do Pajeú e Agreste Meridional foram os territórios visitados 
pelos alunos do II Curso Internacional. Mais do que um intercâm-

bio de experiências, a visita aos dois territórios mostrou uma outra 
realidade do semiárido brasileiro. Conheça um pouco do estilo de 

vida das comunidades visitadas nos dois territórios

Sertão do Pajeú

“...O Semiárido brasileiro/ Não é somente o Nordeste,/Nem 
é a terra da peste/ E nem tão pouco um “braseiro”.// É povo 

forte e ordeiro/ De natureza e de chão,/ É Agreste, Serra e 
Sertão,/É força, é fauna e é flora,/Pois tudo isso aqui mora,/Do 
Brasil é o coração.// Venham todos pra de perto conhecer/ Um 
mosaico geográfico cultural,/ Poético e artístico sem igual/ Só 

o entende e o ama quem o ver/ Cada pedra e árvore é um 
saber/ Isso é o Semiárido brasileiro/ Com sotaques praiano e 

caatingueiro/ Baraúna, aroeira, jurema e jitirana/ Cacau, umbu, 
cajá e a doce cana/ O preá e um bode que berra no terreiro.” 

(Trecho do poema Gênese da Descontextualização) 

Visita de Campo
Sertão do Pajeú
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O trecho da poesia de Alexandre Pereira Neto, recita-
do pelo próprio autor, entoou a chegada dos 30 visitan-
tes do II Curso Internacional na sede da Rede de Apicul-
tura do Pajeú, no município de Afogados do Ingazeira, 
em Pernambuco.  Era o cartão de visita de uma região 
brasileira ainda desconhecida e, por vezes, esquecida 
por muitos. Logo, aqueles visitantes, oriundos de diver-
sos lugares da América Latina, vivenciariam os versos 
do poema refletidos na realidade daquela comunidade. 
“Agradeço a oportunidade de conhecer as experiências 
dessa comunidade, por vocês abrirem as portas e nos 
receberem. Acredito que só dessa forma a América La-
tina poderá se desenvolver: apoiando uns aos outros”, 
falou Maximina Graciela Delgado Atencio, Sub-diretora 
Nacional de Desenvolvimento Rural, do Ministério de 
Desenvolvimento Agropecuário do Panamá.  

E foi sob o sol escaldante do sertão nordestino, entre 
papéis abanando, reunidos numa das salas da Rede de 
Apicultura, que o coordenador da Rede contou, junto 
com os representantes e membros da associação, a expe-
riência daquela comunidade do Pajeú e como funciona o 
Comitê Territorial do Sertão do Pajeú na gestão das polí-
ticas públicas. Ainda nesse dia o grupo visitaria as unida-
des de produção agroecológica, feiras agroecológicas, os 
Projetos de Biodigestor familiar, produção de biogás e de 
Educação Ambiental na comunidade.

A REDE DE APICULTURA – “Esse ano nós produzi-
mos 2.200 kg de mel e a nossa meta para 2011 é pro-
duzir 10.000 kg. Também pretendemos capacitar 100 jo-
vens, filhos de agricultores da região, para que possam 
gerar renda e consigam se manter perto da família e das 
suas tradições com qualidade de vida. A previsão é que 
ainda este ano um Centro abra inscrições para o curso 
de Fabricação de Colméias e o de Formação de Jovens 
Apicultores”, comentou o presidente da Associação dos 
Apicultores de Carnaíba e Região (AAPIC), Gleybson Ro-
berto. O otimismo do presidente era comum em todos os 

presentes, representado em quase sua totalidade, os 285 
associados da Rede de Apicultura.  

No entanto, os apicultores contaram, também, que a 
melhoras de hoje foram conseguidas com muitas dificul-
dades e que ainda terão de enfrentar alguns desafios para 
chegar ao sucesso. Entre as demandas da rede estão a 
inserção dos produtos apícolas no mercado institucional, 
assessoria técnica especializada, criação da marca do mel, 
e a ampliação da produção. “A maioria das pessoas conso-
mem mel como remédio e não como alimentação. Com 
isso, a comercialização fica prejudicada. Temos que conse-
guir nossos produtos, também, fazemos outros produtos 
com o mel, como xampu, vinho”, explicou o presidente, 
justiçando as demandas. 

O Governo tenta cooperar com para contribuir com as 
demandas da associação. Em novembro foi inaugurado o 
Centro ou Escola Aberta Profissionalizante, que propor-
cionará a formação de novos produtores e o aumento da 
qualidade do produto. A representante do Território da 
Cidadania – MDA, Claudia Rejane, falou da importância 
da obra para a região. “O Pajeú vem formando a rede de 
apicultores, reunindo várias associações e parceiros. Este 
centro vai fortalecer a cadeia do mel e incentivar a juven-
tude a trabalhar nesta área. Estamos juntos nesta luta”, fi-
nalizou. O prefeito Anchieta Patriota destacou a qualifica-
ção da população como essencial para a transformação 
do povo em cidadãos. “Resgatar a cidadania é uma das 
maiores ações que um governante faz“, declarou. 
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UMBUZEIRO LEITÃO – Apesar de cansativa, a oportu-

nidade de conhecer novas experiências animava a visita 

de campo dos alunos.  No domingo de manhã, segundo 

dia de visita, o grupo conheceu a comunidade remanes-

cente de quilombolas de Umbuzeiro/Leitão no município 

de Afogados da Ingazeira, onde se conheceu uma unida-

de de beneficiamento de castanha de caju e se assistiu a 

apresentação cultural do grupo samba de coco de roda 

de Leitão. “Nossos descendentes ocupam este lugar por 

cerca de 120 anos e, agora, estamos conseguindo ter ren-

da”, explicou Ademar José de Oliveira, Gerente executivo 

da Unidade de Gerenciamento de Castanha. 

Ademar falou sobre a situação atual da comunidade. 

“É bem melhor do que antes a situação. Quando a gen-

te começou aqui, em 2003, tínhamos uma produção de 

castanha pequena, assim como o numero de agriculto-

res. E, hoje, estamos produzindo entre 500 e 600 quilos 

de amêndoas e com a representatividade bem maior, 

principalmente de jovens e mulheres, no beneficiamento 

da castanha. Então tudo isso veio gerando renda. Agora a 

produção tem valor agregado. Hoje dois três dias que os 

agricultores trabalham por semana, com uma média de 

12 doze dias por mês, e recebem em torno de 300 reais. 

Isso ajuda na feira, na vida dos agricultores”, explicou. E o 

gerente faz planos. “Pro futuro esperamos dobrar a quan-

tidade. Hoje produzimos em torno cinco a seis toneladas 

por ano e queremos 10 toneladas por ano. Em 2 anos es-

taremos com essa meta alcançada”, raciocinou. 

Ademar contou que desenvolveram a estrutura de 

produção do Cajú com vinte mil reais, apoio proveniente 

do Estado de Pernambuco. “Vivemos durante muito tem-

po no semiárido. Sem água, sem investimento, sem luz, 

sem nada e sobrevivemos. Temos uma história de gera-

ções aqui. Com um pouco de ajuda, uma ajuda mínima, 

com certeza teremos um futuro muito melhor”, disse. 

Pro futuro esperamos dobrar a quantidade. 
Hoje produzimos em torno cinco a seis toneladas 
por ano e queremos 10 toneladas por ano. Em 2 

anos estaremos com essa meta alcançada.

Ademar José de Oliveira

“

”
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O Sertão do Pajeú

A Região de Desenvolvimento Sertão 
do Pajeú está localizada no Sertão 
Pernambucano, com uma área de 

8.689,7 km² (8,7% do território estadual). É cons-
tituída por 17 municípios. São eles: Serra Talha-
da, Calumbi, Triunfo, Santa Cruz da Baixa Verde, 
Flores, Carnaíba, Quixaba, Iguaraci, Afogados da 
Ingazeira, Solidão, Tabira, Tuparetama, São José 
do Egito, Santa Terezinha, Brajinho e Itapetim. 
Mais de 298 mil habitantes (3,5% da população 
de Pernambuco). A economia da RD Sertão do 
Pajeú baseia-se na agropecuária, na indústria, 
no comércio/serviços e no turismo. A atividade 
da caprinovinocultura está presente em todos 
os municípios.Serra Talhada é responsável por 
31,4% do total do PIB da RD, graças aos empre-
endimentos relacionados aos setores da indús-
tria da construção civil, do comércio e dos servi-
ços médicos. Afogados da Ingazeira destaca-se 
no setor de vestuário, que gera 4% do emprego, 
e São José do Egito nos serviços médicos, com 
7,6%. O turismo se desenvolve mais intensamen-
te em Triunfo, pelo seu micro-clima de altitude 
e acervo arquitetônico preservado. Dos projetos 
estruturadores implantados, previstos ou em 
andamento voltados para o interior do Estado, 
os que terão maior influência para a região são 
a Adutora do Pajeú e a Ferrovia Transnordestina. 
Dos projetos estruturadores implantados, previs-
tos ou em andamento voltados para o interior 
do Estado, os que terão maior influência na re-
gião são o Eixo Leste da Transposição do Rio São 
Francisco, a Adutora do Agreste a Ferrovia Trans-
nordestina.
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Visita de Campo
Agreste Meridional

Os participantes do II Curso Internacional de Atualização Conceitual e Intercâmbio de Experiências em Políticas Pú-
blicas de Desenvolvimento Territorial realizaram uma saída de campo ao Agreste Meridional do estado de Pernambuco 
entre os dias 20 e 21 de novembro. Com uma área que abrange cerca de 13 mil Km² nos seus 20 Municípios, os cenários 
escolhidos para a visita de campo foram o assentamento Cristo Rei no Município de Águas Belas e o Distrito de Miracica 
no Município de Garanhuns.





Agreste Meridional 
destaca-se no beneficiamento do Leite e na 
agroindústria de doces e castanha de caju 

nos Municípios de Águas Belas e Garanhuns
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A Coopanema foi criada em 1997, mas só começou 
a funcionar de fato em 98, hoje a cooperativa atende o 
Agreste Meridional, o Vale do Ipanema e uma parte de 
Alagoas. O seu principal papel é o de ser uma facilitadora 
e encaminhadora dos produtos dos pequenos produto-
res para as empresas e o comércio local.

O Município de Águas Belas produz em média 60 mil 
litros de leite por dia, desse valor a Coopanema detém 
em média 12mil litros/dia. As famílias do assentamento 
Cristo Rei produzem mil litros/dia além é claro da produ-
ção de feijão, milho, mandioca, batata doce, criação de 
caprinocultura, apicultura, ovinocultura, galinha caipira, 
dentre outras.

Essas famílias recebem o apoio do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar exclusivo para 
os assentados da Reforma Agrária – Pronaf A, que coloca 
à disposição recursos com juros baixos para a construção 
de moradias, cisternas, compra de animais, etc.

Porém uma das reivindicações dos moradores do 
assentamento Cristo Rei é a permanente assistência de 
técnicos para os resfriadores dos tanques de leite, para as 
análises de solo e um melhor acompanhamento e ensino 
à comunidade de como melhorar os produtos que irão 
entrar no mercado.

O presidente da Coopanema, Nitalmo Leite, que 
acompanha de perto essas famílias, esclareceu o papel da 
cooperativa junto à comunidade, enfatizando os ganhos 
que tiveram ao eliminar os atravessadores e o trabalho 
realizado com as famílias cadastradas na cooperativa.

Assentamento Cristo Rei - Com cerca de 44% dos 
habitantes vivendo no meio rural, o agreste meridional 
possui mais de  2 mil famílias assentadas e o assentamen-
to Cristo Rei, estável a sete anos,  é um dos mais impor-
tantes, com 56 famílias em uma área de 17 hectares por 
família.

A visita no assentamento teve como objetivo presen-
ciar o beneficiamento do leite por parte dos pequenos 
produtores, saber como se organizam, como a agricultura 
familiar foi inserida e o que foi preciso para que essa orga-
nização acontecesse.

Há uma integração muito forte entre a população, o 
sindicato dos trabalhadores e a Cooperativa Mista dos Agri-
cultores Familiares do Vale do Ipanema - Coopanema.

Na questão da produção do leite a maior dificuldade 
dos assentados era a venda dos seus produtos, que se 
realizava por intermédio de atravessadores que compra-
vam por um  preço muito baixo. A instabilidade do valor 
pago pelo leite, que se elevava pouco e decaía muito, às 
vezes tornava a produção inviável.

Por conta dessas dificuldades as famílias do assenta-
mento Cristo Rei viram a necessidade de se filiarem à co-
operativa na tentativa de escapar dos atravessadores para 
que a situação dos produtores pudesse melhorar. 
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“Nós avançamos muito, conseguimos consolidar com 
este trabalho na região o nivelamento do preço do lei-
te, com isso até o produtor que não faz parte da Coo-
panema saiu ganhando, porque forçou o intermediário 
a pagar melhor. Os cooperados conseguem um melhor 
preço pela cooperativa, além de outros benefícios, como 
cursos de manejo para que os produtores se tornem pro-
fissionais. Pois o produtor precisar olhar para ele e se ver 
um empresário, mesmo com uma área pequena. Hoje 
nós temos leite de boa qualidade e uma disputa entre 
as empresas que querem comprar o nosso leite”, finalizou 
Nitalmo.

Agroindústria de Miracica - No dia seguinte, a visita 
de campo teve continuidade na Associação Comunitária 
do Escovão - Agroindústria de beneficiamento de casta-
nha de caju e doces do Distrito de Miracica, situada den-
tro do Município de Garanhuns.

O projeto para a construção dessa agroindústria nas-
ceu em 2002, em 2005 o projeto foi posto de lado por fal-
ta de recursos e só voltou à ativa em 2010 com a liberação 
de R$200 mil reais para a construção da sede e a compra 
dos demais maquinários.

A agroindústria de Miracica conta com o apoio de vá-
rias instituições como o PRORURAL, Banco do Brasil, Uni-

versidade Federal de Pernambuco, Fundação Bradesco, 
Banco do Nordeste, dentre outros. Após completar pou-
co mais de quatro meses de funcionamento, eles vem se 
mantendo muito bem, apesar de ainda não possuírem 
recursos para estabilizar um bom capital de giro.

A pequena agroindústria tem capacidade para pro-
cessar em média 300 toneladas de doces e 21 toneladas 
de castanha de caju anualmente, esse projeto irá bene-
ficiar cerca de 80 famílias dentre os próprios trabalha-
dores da agroindústria e os pequenos agricultores da 
região que fornecem a matéria prima para a produção 
dos doces.

Segundo Rafael Pereira Lima, Secretário de Agricultu-
ra, Abastecimento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
de Garanhuns, o objetivo principal da Associação do Es-
covão é gerar emprego e renda fixa para as famílias do 
Distrito, aproveitando os recursos disponíveis, valorizan-
do a mão de obra e os pequenos produtores da região, 
além de obter melhores preços na comercialização dos 
produtos.

Para Paulo Fernando de Lima, diretor de marketing, 
vendas e comercialização da Agroindústria de Miracica, 
apesar de ter pouco tempo, é um projeto que já deu cer-
to. Os produtos industrializados por eles já são comercia-
lizados nos pequenos comércios locais, em uma grande 
festa que acontece anualmente, a FECAJU que terá sua IX 
edição entre os dias 28,29 e 30 de janeiro de 2011. A festa 
atrai  um grande publico não só de Miracica como de ou-
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tros Distritos e Municípios e a grande expectativa, ainda 
para esse ano, é a chegada dos códigos de barras para a 
comercialização nos grandes comércios de Pernambuco 
e a exportação para outros Estados.

Essa unidade de beneficiamento de castanhas e do-
ces veio trazer o progresso e o crescimento de todas as 
famílias do Distrito de Miracica, e o inicio dessa evolução 
consolidada expressa com a construção de um Núcleo de 
Inclusão Digital, serão 10 computadores com acesso livre 
para a comunidade, formando turmas de dois alunos por 
computador e uma escola Agrotécnica dentro da região.

O Agreste Meridional

O território do Agreste Meridional 

está localizado na Mesorregião do 

Agreste Pernambucano, abrange 

uma área de 13.113,50 Km² e é composto por 

27 municípios sendo eles: Garanhuns, Águas 

Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Buíque, 

Caetés, Calçados, Canhotinho, Capoeiras, Cor-

rentes, Íati, Itaíba, Jucati, Jupi, Jurema, Lagoa 

de Ouro, Lajedo, Palmeirina, Paranatama, Pe-

dra, Saloá, Ibimirim, Ibirajuba, Inajá, Manari, São 

João, São Bento do Una, Terezinha, Tupanatin-

ga e Venturosa. O Agreste Meridional tem uma 

população de 594.870 habitantes, dos quais 

284.866 vivem na área rural, o que correspon-

de a 47,88% do total. Possui 44.493 agricultores 

familiares, 2.609 famílias assentadas, 21 comu-

nidades quilombolas e 4 terras indígenas. Sua 

economia está baseada principalmente na pe-

cuária leiteira e no turismo, sendo reconhecida 

como a Bacia Leiteira do Estado, participando 

com 21% da produção total de leite. Um dos 

maiores atrativos turísticos do Agreste Meri-

dional é o Festival de Inverno que acontece 

no Município de Garanhuns e atrai milhares de 

participantes. 
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V Fórum Internacional de 

Desenvolvimento Territorial
Discute o enfrentamento da pobreza rural

Uma arena democrática: de um lado, na mesa principal, acadêmicos, especialistas e represen-

tantes de governo apresentando suas metodologias, técnicas, programas e as principais ações; 

do outro lado, nas cadeiras à frente da mesa principal, membros de associações comunitárias, 

estudantes, agricultores questionando e apresentando seu ponto de vista. Atores diferentes, com experiên-

cias distintas e com idéias dissonantes, mas com um objetivo em comum: criar estratégias para enfrentar a 

pobreza rural. Assim transcorreu a quinta edição do Fórum Internacional de Desen-

volvimento Territorial, em Recife, entre os dias 24 a 26 de novembro.

Ainda sob o impacto do anúncio da recém eleita pre-

sidente do Brasil, Dilma Roussef, de que erradicará a 

pobreza extrema no País, aconteceu, em Recife, 

entre os dias 24 a 26 de novembro, o 

V Fórum Internacional de Desenvol-

vimento Territorial: Estratégias 

de Combate à Pobreza Ru-

ral, com o objetivo de 

construir uma agenda 

de proposições de 

políticas para o en-

frentamento da 

pobreza rural.
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Nesse contexto, a quinta edição do Fórum Internacio-
nal de Desenvolvimento Territorial foi organizado pelo 
Fórum Permanente de Desenvolvimento Rural Susten-
tável, do Instituto Interamericano de Cooperação para 
a Agricultura (IICA), pela Universidade Federal de Uber-
lândia (UFU), pelo Instituto de Economia da Unicamp, 
pelo Governo do Estado de Pernambuco, por meio da 
Secretaria do Desenvolvimento e Articulação Regional 
de Pernambuco (SEDAR). Os Ministérios do Desenvolvi-
mento Agrário, de Minas e Energia e da Integração Nacio-
nal, o Projeto Dom Helder Câmara, o Programa Luz para 
Todos, o Condraf, o Banco do Nordeste, a Eletrobrás e a 
Eletronorte, também, apoiaram a realização do V Fórum 
Internacional de Desenvolvimento Territorial. O evento 
contou, também, com o apoio acadêmico do CPDA da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

ABERTURA - A abertura do V Fórum Internacional 
de Desenvolvimento Territorial contou com a partici-
pação de José Coimbra Patriota Filho, Secretário do De-
senvolvimento e Articulação Regional de Pernambuco 
(SEDAR); do Secretário Executivo de Captação de Recur-
sos e Acompanhamento de Programas de Pernambuco, 
Antônio Barbosa de Siqueira Neto; Carlos Miranda, coor-

Dividido em cinco painéis, o V Fórum contou com a 
participação de mais de 600 pessoas provenientes de di-
versos lugares do Brasil e da América Latina. Um público 
diversificado, que durante os três dias do evento, discutiu 
e abordou sob diferentes ópticas o tema da pobreza rural. 
“O momento é oportuno e a realização do V Fórum Inter-
nacional será referência para a execução das políticas de 
enfrentamento da pobreza no Brasil e na América Latina, 
já que participam membros da sociedade civil, da aca-
demia e do governo”, afirmou o coordenador do Fórum, 
Carlos Miranda.

De acordo com Antônio Márcio Buainain, professor de 
Economia da Unicamp e um dos palestrantes do Fórum, 
o Brasil é um país urbano em que 30 milhões de pessoas 
vivem no meio rural. Trata-se de um contingente superior 
à população da maioria dos países da América Latina e 
da União Europeia, o que permite afirmar que o Brasil é 
também um país rural. “Quem é? Como vive? E quais as 
perspectivas para a população rural brasileira? Essas per-
guntas orientaram os debates no V Fórum”, explicou.

Esse quadro geral de transformações e suas impli-
cações no meio rural apontam para a necessidade de 
aprofundar o conhecimento da magnitude e natureza 
das mudanças relacionadas com a pobreza rural, pos-
to que este segmento da população nessas condições, 
como afirmou Buainain, continua sendo expressivo no 
Brasil.

Análises recentes informam tanto a queda da pobreza 
como da redução da desigualdade econômica no cam-
po. Tudo indica que além da redução, a pobreza rural está 
mudando de cara e de dinâmica reprodutiva. A importân-
cia social destes movimentos sinaliza para a necessidade 
de maior conhecimento dos processos de transformação 
no meio rural, com vistas à consolidação das políticas 
existentes e a construção de novas políticas, que possam 
reforçar o movimento positivo e recente de transforma-
ção social no campo. 

Mesa de Abertura
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denador executivo do FórumDRS; Cândido Grzybowski, 
Diretor Geral do Instituto Brasileiro de Análises Sociais 
e Econômicas (IBASE); Humberto Oliveira, secretário de 
Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (SDT/MDA); e João Arnaldo, secretário 
executivo da SEDAR.

Nos discursos de todos, a grande importância do 
evento como a oportunidade de se discutir novas polí-
ticas públicas para o desenvolvimento sustentável do 
ambiente rural, já que as políticas anteriores adotadas 
não obtiveram o sucesso esperado. De acordo com João 
Arnaldo, o V Fórum trará novas expectativas para essas 
políticas públicas.

Desenvolvimento territorial, cidadania e estraté-
gias de enfrentamento da pobreza rural

No dia 24, após a abertura, o V Fórum continuou com a 
exposição do primeiro painel, Desenvolvimento territorial, 
cidadania e estratégias de enfretamentos da pobreza rural. O 
assessor jurídico político da Corporação Viva a Cidadania, 
da Colômbia, Gabriel Bustamente fez a palestra inaugu-

ral. Bustamante defendeu em seu discurso que não pode 
existir democracia e cidadania se não houver igualdade 
na América Latina.

Logo depois, o secretário técnico do PROTERRITÓRIOS, 
Rafael Echeverri; a socióloga e economista Tânia Bacelar, 
professora da Universidade Federal de Pernambuco; o 
economista agrícola e gerente de operações do Fundo 
Internacional do Desenvolvimento Agrário (FIDA), Ivan 
Cossio; e João Alves, da SEDAR, participaram do painel.

O economista agrícola Ivan Cossio falou em sua pales-
tra que o mundo está mudando de várias formas, incluso 
no mundo rural. Segundo Cossio, três elementos favore-
cem esse diagnóstico e podem significar o termino do 
atraso e da pobreza. “o crescimento econômico; a visão 
produtiva de área rural como espaço para agricultura; e a 
produção campesina, termo similar a agricultura familiar, 
ou migra para outros setores ou vira objeto de políticas 
sociais”, explicou.

Cossio alerta que, no entanto, aumentar a produção 
é importante, mas não é a única ação e que a agricultura 

Primeiro Painel
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econômica não é a única atividade do campo. “É necessá-
rio entender o que é desenvolvimento, ou seja, inclusão 
e democracia, direitos básicos de educar-se, igualdade de 
gênero, oportunidade para os jovens, desenvolvimento 
de capacidades, compartir experiências, emprego e aces-
sibilidade”, resumiu.

O secretário Rafael Echeverri disse que é necessá-
rio ver o problema da pobreza não como um problema 
econômico, mas sim, de direitos de cidadania, de reco-
nhecimento. E alertou que a sustentabilidade é um novo 
conceito de produção e consumo como se disse há vinte 
anos, no Rio de Janeiro, no entanto as atuais políticas não 
utilizam esse conceito. Por fim, Echeverri fez uma reflexão 
sobre o tema latinoamericano de desigualdade. “É neces-
sário fazer com que os elementos de coesão social apare-
çam mais”, afirmou

BRASIL - Tânia Bacelar destacou em sua palestra que 
a nova opção de estratégia para a retomada do cresci-
mento brasileiro é o modelo de consumo e a produção 
de massa com base nas políticas sociais e econômicas. 
“Um país como o Brasil não pode ficar se lamentando, 
tem que tomar atitudes para eliminar a pobreza”, afirmou 
Tânia. 

Segundo a socióloga, existe em curso uma mudan-
ça do perfil demográfico da população brasileira.  “Uma 
mudança que a gente gosta, rápido. Esta deixando de ser 
um País de jovens para pessoas mais maduras e velhas, 
isso atinge o meio rural”, afirmou. Outra mudança apre-
sentada por Tânia diz respeito à concentração espacial 
do território. “O sudeste concentrou os investimentos no 
século XX, agora a ocupação humana e econômica está 
adentrando o País com a população e a base produtiva. 
Acontece uma desconcentração da industria e da agro-
pecuária”, explicou.

Tânia finalizou sua palestra enfatizando a necessidade 
de uma mudança estrutural no reaprendizado de fazer 
democracia e que o Brasil tem uma excelente oportuni-
dade no campo da Energia. “No fim da era do petróleo o 
Brasil será o ator principal”, finalizou

Caracteristícas e especifidades da pobreza rural 
no Brasil 

O segundo painel do V Fórum Internacional de De-
senvolvimento Internacional, sobre Caracterização e 
especificidades da pobreza rural no Brasil, contou com a 

“ Um país como o Brasil não pode ficar 
se lamentando, tem que tomar atitudes para 

eliminar a pobreza. ”
Tânia Bacelar

Rafael Echeverri



��www.iicaforumdrs.org.br   NOVEMBRO/DEZEMBRO   2010

espec i a l[           ]

presença de Arílson Favareto, professor da universida-
de federal do ABC; do advogado e economista Antônio 
Márcio Buainain, professor do Instituto de Economia da 
Unicamp; Henrique Neder, professor da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU); Steven Helfand, doutor 
em Economia Agrícola pela Universidade da Califórnia; 
Edward Bresyan, especialista sênior em desenvolvimen-
to rural do Banco Mundial; Mauro Del Grossi, assessor 
do gabinete do Ministro do MDA; Brancolina Ferreira, 
pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (IPEA) e Getúlio Sá Gondim, secretário executivo de 
Acompanhamento e Articulação da Secretaria de Agri-
cultura e Reforma Agrária.

Brancolina enfatizou em sua apresentação que um 
quarto da população rural ainda é analfabeta e que 
muito ainda deve ser feito para alterar essa realidade 
do campo. Além disso, a pesquisadora do IPEA, afirmou 
que o problema da extrema pobreza se acentua mais no 
Nordeste, onde esse índice chega a 12%. No Sul do país 
o percentual não passa de 2%. Sobre o assunto, Mauro 
Grossi afirmou que a política de crédito como estratégia 
de redução da pobreza ainda é muito pequena, e que é 
necessário trabalhar este ponto para que haja uma me-
lhora.

PROGRESSO CAUTELOSO - Nos discursos dos pa-
lestrantes era inegável o significativo progresso alcança-
do nas duas últimas décadas, em particular no período 
mais recente. Entre os dados apresentados, considerando 
como linhas demarcatórias de pobreza e pobreza extre-
ma os parâmetros utilizados para a inclusão no Bolsa-Fa-
mília (renda per capita de R$ 70) e no CadÚnico (R$ 140 
per capita), estima-se que entre 2001 e 2009 a proporção 
de pobres e pobres extremos no meio rural caiu, respec-
tivamente, de 54% para 33% e de 28% para 14%. Apesar 
disso, a situação é ainda grave. 

Utilizando uma linha de corte um pouco mais elevada, 
os professores Antônio Buainain e Claudio Dedecca, da 
Unicamp, e Henrique Neder estimam que 16,4 milhões 
viviam na pobreza em 2009, 75% no Norte e Nordeste. 
Alexandre Gori, da Unicamp, mostrou que 50% das famí-
lias rurais ainda se definem em situação de insegurança 
alimentar.

Com diferenças de ênfase, os participantes concordam 
que a redução da pobreza rural se deve, fundamentalmen-
te, às políticas públicas, em particular à previdência social, 
ao Bolsa-Família e à valorização do salário mínimo. O pro-
fessor Mauro Del Grossi, da UNB, sustenta que o apoio à 

Segundo Painel
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agricultura familiar teve ainda papel relevante na susten-
tação da renda agrícola e o professor Steven Helfand, da 
Universidade de Riverside, Califórnia, chama a atenção 
para a crescente importância da renda não agrícola.

Todos também concordam que é possível eliminar 
em poucos anos a pobreza enquanto insuficiência de 
renda, mas que as transferências não são suficientes 
para modificar de forma significativa as várias caras da 
pobreza, que se manifestam em déficits de direitos, ca-
pacidades, acessos a políticas públicas e em condições 
de vida significativamente abaixo da média da popula-
ção não pobre. 

Para Steven, as transferências também não são sufi-
cientes para modificar o rendimento da produção e do 
trabalho, que é a base da renda de milhões de pequenos 
produtores. Helfand argumenta que este grupo é pobre 
porque tem terra, capital humano e capital insuficientes. 
O minifúndio é o estabelecimento dominante no Nor-
deste, e continua se reproduzindo e aumentando em 
número. Fernando Gaiger, pesquisador do Ipea, chama a 
atenção para a ausência de políticas fundiárias para tra-
tar do assunto. A título de exemplo, Helfand estimou que 

em média os estabelecimentos com menos de 10 hecta-
res no Brasil têm capital de R$ 35.000, que em estimativa 
otimista pode render R$ 108 por mês. Em Pernambuco e 
Alagoas a dotação de capital é de R$ 15 mil e de R$ 7,5 
mil, com rendimentos mensais de R$ 16 e R$ 10, respec-
tivamente.

As atuais políticas de combate à pobreza rural, 
sua dinâmica e implicações sócio-econômicas

No segundo dia do V Fórum Internacional, os especia-
listas abordaram a dinâmica e as implicações sócio-eco-
nômicas das atuais políticas. Políticas de transferência de 
renda, educação rural, desenvolvimento rural, estratégias 
de segurança alimentar e nutricional. Serão essas as prin-
cipais armas para erradicar a pobreza rural? A questão 
estava lançada e foi com esse enfoque que os especia-
listas em desenvolvimento territorial, sociedade civil e 
membros do governo analisaram e discutiram sobre as 
principais políticas públicas em ação. “Muito há que se 
melhorar, muito temos que fazer, muito há que se discutir 
para termos uma perspectiva multidimensional do tema”, 
afirmou um dos palestrantes, o professor Paulo Waquil, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Segundo Painel
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No discurso dos palestrantes, um tema era consenso 
entre todos, o de que a pobreza não pode ser vista sim-
plesmente como falta de renda. O professor Paulo Waquill 
comentou, também, que a pobreza rural é uma forma de 
discriminação racial, por isso a importância de políticas 
compensatórias e ações afirmativas.

O coordenador do Programa Territórios da Cidadania, 
Joaquim Soriano, do MDA, esclareceu que é necessário 
reconhecer que o Brasil teve um avanço nas políticas 
públicas, porém há Estados e Municípios sem qualquer 
representação que precisam de um maior apoio desse 
tipo de projeto. A professora Maria Nazaré Wanderlei, da 
Universidade Federal de Pernambuco, e Ricardo Amorim, 
Diretor de Prospecção para inclusão produtiva do MDS,  
também acreditam nesse avanço. “ O caminho a ser se-
guido para que haja de fato a cidadania ainda é longo 
tomando por base que um dos fatores mais importantes 
para a integração do indivíduo à sociedade e elevação do 
seu status é o trabalho”, complementou Amorim.

A professora Lena Lavinas, da UFRJ, argumenta que a 
população rural sofre por causa das diferenças estruturais 
entre cidade e campo, resultado de décadas de descaso 
com o meio rural, e que superá-las exigiria um redesenho 
das políticas públicas para fortalecer a provisão de servi-
ços e investimentos em infraestrutura para o desenvolvi-
mento local.

“ Muito há que se melhorar, muito temos que 
fazer, muito há que se discutir para termos uma 

perspectiva multidimensional do tema. ”
Paulo Waquil

Lena Lavinas

Quarto Painel

Maria Nazaré Wanderlei

Rodrigo Lofrano
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Construindo uma agenda de proposições de políti-
cas para o enfrentamento da pobreza rural

“Nos falta a necessidade de uma mudança da nossa 
infraestrutura mental. Nossas mentes são poluídas por um 
determinismo econômico, ficamos na produção e renda 
sempre, e não conseguimos ver outras dimensões que deter-
minam a pobreza. O principal componente da reforma polí-
tica é repensar o Estado”, Cândido Grybowski, diretor-geral 
Ibase.

O último dia do V Fórum interligou todos os temas dis-
cutidos no evento no painel Construção de uma agenda 
de proposição de políticas para o enfrentamento da pobreza 
rural. Foram apresentadas propostas e apresentados al-
guns desafios das políticas públicas no enfrentamento à 
pobreza rural, como o citado acima por Grybowski. 

O coordenador do painel foi Renato Maluf, presidente 
do Consea e professor do CPDA da Universidade Fede-
ral Rural do Rio de Janeiro. Participaram do último pai-
nel, além de Cândido Grybowski, diretor – geral do IBASE; 
Humberto de Oliveira, secretário executivo do CONDRAF; 
José Arnaldo de Brito, assessor da presidência da CONTAG; 
Cláudio Deddeca, professor do Instituto de Economia da 
UNICAMP e Carlos Miranda, coordenador executivo do 
FórumDRS.

Desafios das políticas públicas – Para Renato Maluf 
os determinantes da pobreza rural no Brasil e na América 
Latina está relacionado com as ofensivas do agronegócio 
sobre os direitos dos agricultores, com o tema do acesso 
à terra e a agrobiodiversidade. “Rendimento e renda não é 
indicador de pobreza, mas também não signifca dizer que 
rendimento não tem rendimento nenhum”, ressaltou.

Quinto Painel

Cândido Grybowsk
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 Já para Candido, o que gera a pobreza é ao mesmo 
tempo o que vai resolvê-la, ou seja, o desenvolvimento.  
“Eu não culpo os pobres pela pobreza. Por isso que eu 
não gosto de combater a pobreza, porque isso significa 
eliminá-los. Eu culpo a sociedade, o seu desenvolvimento 
e o seu poder pela pobreza ”, afirmou o diretor do Ibase, 
que alertou, também, para a importância de se tratar a 
pobreza como câncer social destrutivo da democracia.

Cândido complementa, dizendo que é necessário mu-
dar o poder não só para mudar o padrão de desenvolvi-
mento, mas mudar o projeto em si, pensar em alternativas 
para o desenvolvimento como padrão de organização da 
vida social para que a justiça social e a ambiental se torne 
referência para um novo paradigma.

Para Maluf há que se valorizar o coletivo. “A referência 
são as famílias, e não o produto e o agricultor”, explicou. 
O presidente do Consea falou que  é preciso politizar o 
enfrentamento da pobreza, ou seja, “conferir prioridade, 
adotar estratégias descentralizadas, conferir protagonis-
mo; combinar instrumentos, ações de impactos imedia-
tos com ações voltadas para emancipação; articulação 
do orgãos governamentais (intersetorialidade) e dinami-
zação de áreas rurais e/ou territórios”, indicou. 

Sobre os debates do V Fórum, Renato Maluf disse ter 
sentido falta de temas relacionados aos recursos naturais, 
à natureza e ao meio ambiente. “Isso é fundamental e faz 
parte da atualização da agenda rural”, ponderou.

PROPOSTAS – Entre as propostas de uma uma agen-

da pública, os especialistas levaram em consideração as-

pectos como as transformações produtivas, dinâmicas e 

econômicas; e pobreza rural a nível nacional e regional. 

Para Arnaldo Brito a agricultura familiar deve ser tratada 

de forma mundial. Já Humberto Oliveira reforçou a idéia 

da implantação das políticas públicas nos diferentes luga-

res do Brasil, nas organizações não governamentais, nos 

governos Municipais e Estaduais e no governo Federal, 

pois isso irá ajudar na construção dessa agenda que é cer-

tamente um desafio especialmente no Brasil rural. Maluf 

e Grybowski citaram o direito coletivo e os bens comuns 

como instrumentos para se enfrentar a pobreza. “Justiça 

social e ambiental para solução de um novo paradigma”, 

afirmou o diretor do Ibase. 

Sobre o tema das propostas, o economista Antônio 

Buainain disse que no mundo de hoje não há mágica pos-

sível para gerar riqueza sem elevada dotação de recursos 

embutidos nos homens e mulheres que produzem e de 

capital físico produtivo. “Portanto, a nova geração de po-

líticas de combate à pobreza rural terá de focar tanto nos 

fatores estruturais que determinam as possibilidades de 

desenvolvimento do meio rural como na elevação das 

capacidades dos pobres para gerar riqueza levando em 

conta as exigências e condicionantes da sociedade atual”, 

finalizou Buainain. 

 “ A nova geração de políticas de combate à 
pobreza rural terá de focar tanto nos fatores estruturais 
que determinam as possibilidades de desenvolvimento 

do meio rural como na elevação das capacidades 
dos pobres para gerar riqueza levando em conta as 
exigências e condicionantes da sociedade atual. ”

Antônio Buainain
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Mesa de Encerramento:  Participaram da mesa 
de encerramento, o Coordenador do Fórum DRS, 
Carlos Miranda, e o Secretário do Desenvolvimento 
e Articulação Regional de Pernambuco, José Coim-
bra Patriota Filho. Miranda explicou a relevância do 
V Fórum e o sucesso da realização do mesmo, que 
cumpriu o objetivo de formular propostas de enfren-
tamento da pobreza rural. Miranda, também, apre-
sentou o projeto “A Nova Cara da Pobreza Rural no 
Brasil: transformações, perfil e desafios para as polí-
ticas públicas”.  Já o secretário Patriota falou da im-
portância da realização do Fórum em Pernambuco 
e destacou que as discussões, pensamentos e refle-
xões originadas no V Fórum serão postas em prática 
no Estado. 

 “ Estratégia inclusiva para os desafios e 
soluções dos problemas que se encontram 

pela frente. ”

José Coimbra Patriota Filho

Mesa de encerramento

Público participante
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“Cada um dos Fóruns tem um 

tema. A temática deste fórum tem 

um significado importante: não há 

cidadania com pobreza. A pobreza 

conspira contra a cidadania”

Carlos Miranda, Coordenador Executivo 

do Fórum DRS

“Saindo de um processo eleitoral 

e a presidente anuncia a erradica-

ção total da pobreza, por isso, a 

importância do Fórum”

Humberto Oliveira, Secretário/Ministé-

rio do Desenvolvimento Agrário;

“É uma civilização do ter e não do 

viver. Precisamos enfrentar essa 

equação.Cidadania se expressa 

coletivamente”

Cândido Grybowski, diretor-geral do 

IBASE;

- “Não é possível fazer desenvolvi-

mento sem sustentabilidade”

Ivan Cossio,
Gerente de Operações do FIDA

Mudança da realidade dos territó-

rios com melhoria das condições 

de vida, aumento da competitivi-

dade e dinâmica da economia e 

conservação do meio ambiente” 

Sérgio Buarque,

Consultor independente

“O Rural é o futuro e não o 

passado”

Cláudio Dedecca,
Prof. IE/UNICAMP
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Reflexões sobre Políticas de Desenvolvimento Territorial 

A publicação intitulada traz uma série de seis entrevis-
tas realizadas durante o IV Fórum Internacional de Desen-
volvimento Territorial, em Aracajú, no ano de 2009, com 
renomados profissionais e pesquisadores do âmbito do 
Desenvolvimento Rural Sustentável. As entrevistas fazem 
parte dos Diálogos do Fórum, que ocorreram em parale-
lo às atividades do programa do IV Fórum. “Diálogos do 
Fórum” foi uma seção publicada mensalmente, duran-
te o ano de 2010, no Boletim do Fórum DRS, do IICA. A 
entrevista é feita por um ou mais especialistas no tema 
principal do diálogo, tornando a entrevista mais dinâmi-
ca e com conteúdo mais rico, assumindo algumas vezes 
as características de um debate. Neste livro, o leitor terá 
a oportunidade de ler todas essas entrevistas com uma 
introdução exclusiva elaborada pelos entrevistadores de 
cada um dos diálogos.

Coordenação editorial: IICA

Este livro, elaborado sob a coordenação da Professora 
Tânia Bacelar de Araújo, com as valiosas contribuições de 
vários estudiosos da realidade rural e regional brasileira, é 
uma contribuição ao debate sobre esse tema tão recente 
no Brasil, o Desenvolvimento Territorial. Ele reúne visões e 
olhares complementares e por vezes um pouco distintos 
sobre esse acontecimento na vida pública brasileira desta 
década inicial do século XXI. O livro tem por objetivo extrair 
da perspectiva teórica, metodológica e empírica as lições 
mais relevantes da experiência brasileira, buscando reforçar 
no futuro imediato os acertos nas práticas do planejamen-
to dos territórios, além de corrigir falhas ou desvios que te-
nham ocorrido na trajetória recente.

Coordenação editorial: IICA

Políticas de Desenvolvimento Territorial Rural no Brasil:
Avanços e Desafios
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Coordenação editorial: IICA

Guia para Formulação e Gestão de Planos 
de Desenvolvimento Rural Sustentável: 

Uma abordagem participativa com enfoque 
territorial

Este livro do autor Alberto Renault Adib é um 
guia que busca orientar processos de formulação 
de Planos de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(PDRS). Foi elaborado de acordo com documen-
to publicado em 2005 para a Secretaria de De-
senvolvimento Territorial (SDT) do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA) no Brasil, com o 
objetivo de ter uma nova visão de planejamento 
do desenvolvimento rural destinado ao território, 
como resposta à necessidade de articular políti-
cas públicas, potenciando capacidades e recursos 
e reduzindo as ineficiências vinculadas à super-
posição e à dispersão de esforços. O Guia está 
composto por seis capítulos: Marco Conceitual 
Metodológico; Formulação do Plano; Formulação 
de Projetos; Controle Social; Fundamentos para a 
negociação; considerações finais.

A SÉRIE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL expressa a efetiva colaboração tanto 

da Representação do IICA no Brasil quanto do Fórum Permanente de Desenvolvimento 

Rural Sustentável em busca do desenvolvimento agrícola e do bem-estar das comunidades 

rurais.

Reúne artigos assinados por renomados profissionais nacionais e internacionais com 

o objetivo de difundir e suscitar o intercâmbio de conhecimentos e de iniciativas bem-

sucedidas de desenvolvimento sustentável no meio rural, promovidos por instituições 

acadêmicas, instituições governamentais e nãogovernamentais e organizações da 

sociedade em geral.

Série 

Desenvolvimento Rural Sustentável

Mais detalhes da Série no site: www.iicaforumdrs.org.br
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A 72a Edição do Boletim Eletrônico do Fórum DRS apresentará uma 

entrevista com Josefina Stubbs, diretora da Divisão da América Latina 

e Caribe, do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Além 

disso, o Boletim terá uma matéria especial contendo uma agenda de 

proposições de políticas de enfrentamento da pobreza rural construida 

pelos painelistas e participantes do V Fórum Internacional   de 

Desenvolvimento Territorial.
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