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“A pobreza não é uma acidente. 
Assim como a escravidão e o 
Apartheid, a pobreza foi criada pelo 
homem e pode ser removida pelas 
ações dos seres humanos. Superar 
a pobreza não é um gesto de 
caridade, é um ato de justiça”. 
 
(Nelson Mandela, BBC News, 1994) 
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DANTAS, J.P.M. Um estudo comparativo dos indicadores de pobreza no 
contexto das políticas públicas: conceitos, métricas e (esvaziamento da) 
dimensão política da pobreza [dissertação]. Goiânia: Faculdade de Ciências 
Sociais, Universidade Federal de Goiás, 2017. 
 

RESUMO 
 
Introdução: A pobreza é um dos maiores e mais complexos problemas 
públicos que os governos e as nações enfrentam hoje. Politicamente, ela 
constitui uma ameaça à estabilidade e à coesão social, colocando-se assim 
como um desafio à legitimidade do Estado e de suas instituições. 
Economicamente, pode ser considerada um obstáculo ao crescimento, um 
custo ao ganho fiscal e uma despesa obrigatória com programas sociais e 
sistemas de proteção oficiais. Como problema de política pública, que exige a 
intervenção do Estado e da sociedade civil, a pobreza deve ser estudada, 
medida e tratada. A mensuração da pobreza é uma etapa necessária no 
tratamento desse problema, pois significa, antes de tudo, perceber e contar 
pobres, avaliar a natureza, a gravidade e a complexidade do fenômeno 
estudado, no que se refere a critérios julgados pertinentes. Contudo, medir a 
pobreza encerra em si mesmo uma série de problemas e limitações que 
influenciam diretamente na redução da capacidade de se captar o conceito e a 
realidade social. Objetivo: verificar qual a noção de pobreza por detrás 
dessas construções matemáticas e como elas refletem a complexidade desse 
fenômeno, investigando de que forma a dimensão política é privilegiada ou 
não nessas medidas. Método: O estudo buscou realizar uma análise 
comparativa dos 7 (sete) principais indicadores de pobreza existentes a partir 
da utilização de técnicas de pesquisa qualitativa, descritiva e bibliográfica a fim 
de proceder ao levantamento de suas características e propriedades, 
buscando as similaridades e diferenças entre eles, com o fito de se observar 
qual é o grau de correspondência entre as medidas e o conceito a que se 
vincula. Ademais, foi construído um ranking dos indicadores para aferir a 
eficácia de representação da pobreza, a partir das estruturas de análise 
desenvolvidas (frameworks analíticos), informando qual capta melhor o 
fenômeno e como a dimensão política é abordada. Resultados: Os dados 
coletados revelaram: I) certo predomínio do conceito de pobreza relativa como 
noção inspiradora ou matriz entre os indicadores analisados, especialmente 
entre os unidimensionais; II) os indicadores multidimensionais considerados 
seguem outra orientação, ampliando a visão ao vincular-se à noção de 
pobreza como privação de capacidades; III) todos os indicadores estão 
validamente representando o conceito a que se vinculam, mesmo que tenham 
ocorrido perdas de representatividade no processo de construção da medida a 
partir da realidade complexa retratada; IV) existe uma diferenciação no 
background ideológico-teórico entre os indicadores unidimensionais e os 
multidimensionais; V) na comparação da eficácia de representação da 
pobreza, os indicadores multidimensionais foram superiores aos 
unidimensionais, demonstrando que o enfoque da pobreza multidimensional é 
aquele que tem obtido maior êxito em retratar a pobreza na sua complexidade 
e VI) nenhuma das medidas analisadas esboça qualquer tipo de menção 
sobre, faz uso de variável ou estabelece relacionamento com a dimensão 
política, revelando o esvaziamento desta. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Pobreza. Mensuração. Indicador. Políticas Públicas. 
Conceito. Instrumental. Estudo Comparativo. Multidimensionalidade
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public policies: concepts, metrics and (emptying) the political dimension of 
poverty [dissertation]. Goiânia, Brazil: Faculty of Social Sciences, Federal 
University of Goiás, 2017. 
 

ABSTRACT 
 
Introduction: Poverty is one of the largest and most complex public problems 
facing governments and nations today. Politically, it poses a threat to stability 
and social cohesion, thus posing a challenge to the legitimacy of the state and 
its institutions. Economically, it can be considered an obstacle to growth, a cost 
to fiscal gain and a mandatory expenditure with social programs and official 
protection systems. As a problem of public policy, which requires the 
intervention of the State and civil society, poverty must be studied, measured 
and treated. The measurement of poverty is a necessary step in the treatment 
of this problem, because it means, first of all, to perceive and count poor 
people, to evaluate the nature, gravity and complexity of the studied 
phenomenon, in relation to criteria judged pertinent. However, measuring 
poverty has in itself a series of problems and limitations that directly influence 
the ability to grasp the concept and social reality. Objective: to verify the notion 
of poverty behind these mathematical constructions and how they reflect the 
complexity of this phenomenon, investigating how the political dimension is 
privileged or not in these measures. Method: A comparative analysis of the 
seven (7) main indicators of poverty was carried out using qualitative, 
descriptive and bibliographic research techniques in order to investigate the 
characteristics and properties in order to observe the degree of 
correspondence between the measures and the concept to which it relates. In 
addition, a ranking of the indicators was constructed to measure the 
effectiveness of poverty representation, based on the analytical frameworks 
developed, which better captures the phenomenon and how the political 
dimension is approached. Results: The data collected revealed: I) a certain 
predominance of the concept of relative poverty as an inspiring notion or matrix 
among the analyzed indicators, especially among the unidimensional ones; II) 
the multidimensional indicators considered follow another orientation, 
broadening the vision by linking to the notion of poverty as a deprivation of 
capacities; III) all indicators are validly representing the concept to which they 
are linked, even if there have been losses of representativeness in the 
construction process of the measure from the complex reality portrayed; IV) 
there is a differentiation in the ideological-theoretical background between one-
dimensional and multidimensional indicators; V) in comparing the effectiveness 
of poverty representation, the multidimensional indicators were superior to the 
one-dimensional ones, demonstrating that the multidimensional poverty 
approach is the one that has been most successful in portraying poverty in its 
complexity and VI) none of the measures analyzed sketches any type of 
mention about, makes use of variable or establish relationship with the political 
dimension, revealing the emptying of this. 
 
 
KEYWORDS: Poverty. Measurement. Indicator. Public policy. Concept. 

Instrumental. Comparative study. Multidimensionality 



7 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Representação Gráfica das Noções de Pobreza 

na Linha do Tempo 

45 

Figura 2 – A Perda de Representatividade do Conceito  113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 – Definições do Conceito de Pobreza por 

Dimensão 

47 

Quadro 2 – Propriedades Desejáveis aos Indicadores 54 

Quadro 3 – Quadro de Tipologias Mais Usuais de 

Indicadores 

56 

Quadro 4 – As Dimensões, Indicadores e Variáveis 

Componentes do IPH 

85 

Quadro 5 – As Dimensões, Indicadores e Variáveis 

Componentes do IPM 

92 

Quadro 6 – As Unidade de Análise de Comparação dos 

Indicadores de Pobreza 

98 

Quadro 7 – A Estrutura de Análise da Eficácia de 

Representação da Pobreza 

100 

Quadro 8 – Classificação dos Indicadores Segundo a 

Eficácia de Representação da Pobreza 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 – A Estrutura da Análise Comparativa dos 

Indicadores de Pobreza (Framework Analítico 1) 

111 

Tabela 2 – Os Escores de Pontuação e o Ranking de 

Eficácia dos Indicadores de Pobreza 

 

118 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

BIRD Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento – Banco Mundial 

FAO Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura 

FGT Classe de Medidas Foster, Greer e Thorbecke 

FMI Fundo Monetário Internacional 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

IPC Índice de Penúria das Capacidades  

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

IPH Índice de Pobreza Humana 

IPM Índice de Pobreza Multidimensional 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

OMS Organização Mundial da Saúde 

ONG Organizações Não-Governamentais 

OPHI Oxford Poverty and Human Development Initiative 

PNB Produto Nacional Bruto 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PPC Paridade do Poder de Compra 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura 

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância 

  

  

 



11 
 

SÚMARIO 

 
INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 13 

CAPÍTULO 1 – DA DEFINIÇÃO CONCEITUAL: DESVELANDO O 

CAMPO TEÓRICO DAS DIVERSAS CONCEITUAÇÕES DE POBREZA E 

SUAS INTERPRETAÇÕES POLÍTICAS ......................................................... 25 

1.1. A DIFERENÇA ENTRE AS NOÇÕES DE POBREZA E DE 

DESIGUALDADE ............................................................................................. 26 

1.2. A NOÇÃO DE SUBSISTÊNCIA ............................................................ 28 

1.3. A PERSPECTIVA DE NECESSIDADES BÁSICAS .......................... 30 

1.4. A LÓGICA DA PRIVAÇÃO RELATIVA ............................................... 32 

1.5. A POBREZA COMO PRIVAÇÃO DE CAPACIDADES..................... 35 

1.6. A PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL DA POBREZA ................ 40 

1.7. APONTAMENTOS CRÍTICOS ACERCA DAS CONCEPÇÕES DE 

POBREZA ......................................................................................................... 43 

CAPÍTULO 2 – DO PRAGAMATISMO INSTRUMENTAL: UMA 

DISCUSSÃO SOBRE INDICADORES E A PROBLEMÁTICA DA 

MENSURAÇÃO DA POBREZA ........................................................................ 49 

2.1. INDICADORES: CONCEITO, FUNÇÃO, PROPRIEDADES, 

LIMITAÇÕES E IMPLICAÇÕES POLÍTICAS ............................................. 50 

2.2. A MENSURAÇÃO DA POBREZA E SUA PROBLEMATIZAÇÃO 

POLÍTICA .......................................................................................................... 64 

CAPÍTULO 03 – AS MEDIDAS DE POBREZA, OS FRAMEWORKS 

ANALÍTICOS E A METODOLOGIA ADOTADA ............................................ 72 

3.1. AS MEDIDAS DE POBREZA ................................................................ 73 

3.1.1. A Proporção de Pobres (P0 ou H) .................................................. 76 

3.1.2. O Hiato Padronizado Médio (P1 ou I) ............................................ 77 

3.1.3. O Índice de Watts (W) ...................................................................... 79 

3.1.4. O Índice de Sen (P) .......................................................................... 81 

3.1.5. A Classe de medidas FGT (φ) ........................................................ 83 

3.1.6. O Índice de Pobreza Humana (IPH) .............................................. 85 

3.1.7. O Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) ............................... 91 

3.2. FRAMEWORKS DE ANÁLISE DESENVOLVIDOS........................... 96 

3.3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS ................... 102 

3.3.1. As etapas da pesquisa, a coleta e o tratamento dos dados ..... 104 

3.3.2. As unidades de análise criadas, a ponderação e a forma de 

pontuação .................................................................................................... 105 



12 
 

CAPÍTULO 04 – UMA ANÁLISE COMPARATIVA DOS INDICADORES 

DE POBREZA SOB A PERSPECTIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: 

RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO POLÍTICA ............................... 109 

4.1. A ANÁLISE COMPARATIVA DAS MEDIDAS DE POBREZA ...... 109 

4.1.1. Os resultados encontrados na análise comparativa .................. 111 

4.1.2. O Ranking dos indicadores de pobreza sob a perspectiva da 

eficácia ......................................................................................................... 118 

4.2. A DIMENSÃO POLÍTICA NOS INDICADORES DE POBREZA.... 124 

CONCLUSÃO ..................................................................................................... 134 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 139 

 

 

 



13 
 

INTRODUÇÃO  

 

 

Há certo consenso entre a burocracia, a classe 

política, a academia e a mídia do que vem a ser papel do Estado e 

como esse ente age em prol do alcance de certos macro objetivos 

sociais, políticos e econômicos. Sabe-se também que as políticas 

públicas seriam, portanto, intervenções planejadas do poder público 

com a finalidade de resolver situações sociais problemáticas, ou ao 

que Howlett, Ramesh e Perl (2013, p.05) caracterizam como um 

processo de “resolução aplicada de problemas”, no qual a policy-

making trata de atores cercados por restrições que tentam 

compatibilizar objetivos políticos com meios políticos.  

As dinâmicas que conformam o mundo 

contemporâneo hoje exigem uma nova conceituação ou, pelo menos 

uma atualização desta visão restrita e mais tecnicista que enxerga a 

política pública somente como uma atuação governamental em 

áreas socialmente problemáticas. Isso implica, sobretudo, na adoção 

de uma análise mais voltada para as determinações de natureza 

social, cultural, política e econômica que embasam o 

desencadeamento e a consecução da ação do poder público. Assim, 

intervenções estatais devem ser vistas como fatos complexos, 

dinâmicos e multifocais, impossíveis de serem reduzidos ao 

momento imediatamente administrativo. Mais do que isso, a política 

pública passa a ser tratada como uma forma de exercício do poder 

em sociedades democráticas, resultante de uma complexa interação 

entre Estado e sociedade, e é exatamente nessa interação que se 

definem as situações consideradas problemáticas, bem como as 

formas, os conteúdos, os meios, os sentidos e as modalidades da 

ação estatal. Na sua determinação pesam diferentes aspectos da 

economia, da estrutura social, do modo de vida, da cultura e das 

relações sociais. Trata-se, nesse sentido, de uma intervenção 

estatal, de uma modalidade de regulação política e de um 
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expediente com o qual se travam conflitos por participação nas 

tomadas de decisões, acesso a bens e serviços, garantia de direitos 

e se vislumbram novos e desafiadores problemas que se articulam 

com antigos dilemas e iniquidades. 

Um desses grandes problemas enfrentados pelo 

mundo contemporâneo que desafiam os governos, a sociedade e as 

políticas públicas geridas por eles é a pobreza. 

A etimologia da palavra pobreza procede do 

substantivo pobre, que se origina do latim pauper-pauperis, cujo 

significado é infértil. Além disso, se espera que riqueza, proveniente 

do substantivo “rico” também expresse fertilidade. Porém, não é o 

que ocorre, ela descende do gótico riks, que significa poderoso, 

denotando um sentido político por meio da ideia de poder. 

Não obstante, o possível significado da palavra 

pobre está relacionado com pouca ou nenhuma produção, enquanto 

que rico também mantém vinculação direta com o acesso majoritário 

a bens e serviços. 

Para o dicionário de língua portuguesa Houassis 

(2001), pobreza é definida como falta ou escassez. Já escassez se 

define como pobreza ou falta do necessário para sobreviver, o que 

demonstra a existência de um caráter tautológico entre esses 

significados. Apesar disso, pode-se afirmar que a maioria dos 

autores, sem importar a qual corrente teórica são filiados, concorda 

em assinalar que pobreza significa carência ou insuficiência de um 

atributo com relação a um padrão.  

Para além da simplicidade semântica com a qual a 

pobreza é abordada, ela é um fenômeno social complexo, que afeta 

um contingente populacional de cerca de 2 (dois) bilhões de pessoas 

no mundo1. Sua complexidade reside em suas origens, nas suas 

dimensões (políticas, econômicas, psicológicas, culturais) e em seus 

impactos sobre a sociedade e os governos. Enquanto objeto de 

                                                           
1
Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano 2014, elaborado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, os dados apontavam no ano de 2014 para 
um contingente de 2,2 bilhão de pessoas em situação de pobreza no mundo.  
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estudo, ela tem sido considerada um dos grandes embates que as 

Ciências Humanas (Sociologia, Ciência Política e Economia) 

buscam tentar identificar, entender, medir e intervir.  

Para Schwartzman (2004), as causas da pobreza 

podem assumir duas naturezas: voluntárias ou involuntárias. As 

voluntárias são aquelas ligadas a uma escolha individual, em que a 

opção de viver na indigência e na mendicância é pessoal, 

envolvendo uma lógica subjetiva, na maioria das vezes, plena de 

fatores psicológicos e anti-societais. 

Por sua vez, as causas involuntárias estão 

vinculadas, geralmente, a um componente que transcende a uma 

escolha individual, relacionando-se a razões de ordem material e de 

viés econômico. Dentre as principais, pode-se elencar: o excesso 

populacional, a deficiência distributiva de bens e serviços, a 

insuficiência de capital, incapacidades produtivas e tecnológicas etc. 

Todavia, é importante notar que para as Ciências 

Sociais, as causas não podem ser individuais, mas estruturais, como 

afirma Schwartzman (2004). Do ponto de vista estrutural referem-se 

à exploração do trabalho pelo capital, à concentração de renda, à 

desigualdade de poder, à alienação das pessoas, oriundos do 

sistema de exploração.  

No que tange as suas dimensões, a pobreza pode 

ser classificada como: unidimensional - monetária e não-monetária - 

e multidimensional. A primeira é aquela que assume a renda como a 

principal variável para determinação da pobreza e é considerada 

como a melhor medida para determinação do bem-estar. Já o 

conceito de pobreza não-monetária surge a partir dos problemas 

detectados na visão baseada na renda, para afirmar que existem 

outras variáveis que determinam o bem-estar das pessoas e grupos 

além desse critério. É o caso das necessidades quanto a saúde, 

educação, habitação, transporte público, saneamento básico entre 

outros, implementados por meio de políticas públicas. 
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Já a terceira abordagem, a da pobreza 

multidimensional, é a menos conhecida dentre as três mencionadas. 

Ela vai além da análise de informações sobre a renda, considerando 

também características sociais, culturais, psicológicas e políticas que 

influenciam no bem-estar das pessoas. Por meio dessa abordagem, 

a pobreza pode ser definida como a privação de capacidades e 

funcionamentos que podem impedir as pessoas de levarem uma 

vida que elas têm razão para valorizar, em que as capacidades 

podem ser definidas como a liberdade de escolha entre diferentes 

alternativas de projetos de vida, e os funcionamentos seriam a 

alternativa efetivamente exercida pelo indivíduo. Nesse caso, a 

pobreza é um problema social que atinge as várias esferas da vida 

do indivíduo ou do grupo ao qual pertence. 

Sobre os impactos que a pobreza podem gerar, é 

importante lembrar que a miséria de parcelas significativas da 

população e a extrema desigualdade que vêm marcando a 

sociedade colocam importantes dificuldades para a ampliação da 

coesão social e para a reprodução da estabilidade e legitimidade do 

regime democrático. Por um lado, a pobreza questiona a capacidade 

do sistema econômico de transformar trabalho em bem-estar, pois 

ameaça a legitimidade do trabalho e da ética do trabalhador quando 

o padrão de restituição em forma de salário e posição social não 

garantem o fim da precariedade de vida numa sociedade em 

constante produção de riqueza. 

Por outro lado, no campo político, a ainda recente 

construção do Estado Democrático de Direito encontra na pobreza e 

na desigualdade fontes permanentes de tensão e conflito. 

Fundamentando sua legitimidade na igualdade que equipara todos 

os cidadãos, inclusive os pobres, a democracia, como diz Procacci 

(1993, p. 16), ancora-se no pressuposto de que “os pobres não 

podem não ser iguais”. 

Na visão de Jaccoud (2009, p.08), o mundo de hoje 

“enfrenta o grande desafio de, ao mesmo tempo combater a pobreza 
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e reduzir a desigualdade, ampliando o acesso aos direitos sociais 

numa ordem política fundada no reconhecimento da igualdade”. Isto 

como tem se observado no último século gerou e tem levado a uma 

série de conflitos, colocando em xeque a estabilidade no campo 

político.  

Não obstante, esse mesmo campo político 

influenciado, pelos efeitos deletérios da pobreza, pode ser 

responsável pela sua superação através das políticas públicas 

orientadas a melhoria do bem estar ou conducentes a sua redução. 

Contudo, faz-se necessário a priori a compreensão profunda deste 

fenômeno.  

Nesse bojo, a investigação da pobreza tem crescido 

muito nos últimos anos, especialmente em face da preocupação dos 

governos e das Nações Unidas que elencaram a erradicação desta 

como um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio a serem 

perseguidos até 2020, tornando, portanto, a pobreza um dos 

principais conceitos organizadores para declarações da condição 

social quer se aplique a sociedades ricas ou pobres, bem como 

sendo foco de implementação de políticas públicas na grande 

maioria dos países. 

Nos momentos de prosperidade econômica, 

vivenciados pelo mundo contemporâneo, na qual a acumulação de 

riqueza é a maior já vista em toda história humana e os meios 

tecnológicos disponíveis possibilitam a produção de bens e serviços 

em escalas crescentes de eficiência e qualidade, nos deparamos 

com o mal-estar gerado pela constatação de que a pobreza e a 

desigualdade social se difundiram como um fenômeno global, 

levando a governança dos Estados e das instituições multilaterais a 

lidarem com essa problemática de forma séria e planejada, por meio 

de estudos técnicos, projetos de financiamento e ações 

governamentais. 

Portanto, no enfrentamento da pobreza como 

política pública, é fundamental a clareza na delimitação do público 
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alvo que se deseja focalizar, para a estimação dos custos das ações 

desenvolvidas, bem como para avaliação de impactos e de 

resultados. Assim, a construção de indicadores, segundo Salama e 

Destremau (2001), tende a reduzir e objetivar de modo próprio, 

construindo uma representação a qual podemos contrapor umas às 

outras, e estas a realidade apresentada. 

Em termos práticos, isso significa que países e 

organismos internacionais para avançar no combate à pobreza têm 

lançado mão do conhecimento técnico-cientifico para a elaboração 

de diversas métricas2 que são apresentadas separadamente ou 

reduzidas a um único indicador para conhecer e mensurar tal 

fenômeno. Aqui cabe esclarecer que a criação e o uso de 

indicadores estão ligados fortemente à abordagem positivista3de 

análise das políticas públicas, na qual predominam a construção de 

análises técnicas que se preocupam em demasia com os elementos 

econômicos, objetivos e quantitativistas em detrimento de outras 

análises que privilegiam os aspectos argumentativos e subjetivos. 

No campo teórico da pobreza, segundo Pizzio 

(2011), não são poucas as formulações, sendo que a pluralidade de 

definições tem repercutido nas metodologias de mensuração, nos 

modos de explicação e nas políticas públicas. Esta diversidade de 

definições retrata com a mesma intensidade a pluralidade de 

representações adotadas pelos indivíduos e instituições, que estão 

empenhados em compreender, enfrentar e superar esse fenômeno. 

Entretanto, mesmo que se reconheça que a pobreza 

é problema social que se consolida por meio tanto de mecanismos 

estruturais quanto por dinâmicas subjetivas, como afirma Pizzio 

(2008) – isso não compromete a utilidade dos indicadores, uma vez 

                                                           
2
 Para efeitos práticos e semânticos, adotamos os termos “indicador”, “medida” e “índice” 

como sinônimos quando estamos nos referindo aos indicadores enquanto métrica. 
3
Segundo Howlett, Ramesh e Perl (2013), os defensores do positivismo são criticados pelos 

pospositivistas, pois estão desnorteados em sua obsessão com a análise quantitativa, a 
separação objetiva de fatos e valores e as conclusões generalizáveis e independentes de 
contextos sociais particulares. 
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que os seus usos são amplamente reconhecidos no plano da 

formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. 

Obviamente, qualquer exercício avaliativo ou de 

análise de políticas públicas envolve um exercício de julgamento, 

assim como escolher uma medida que expressa valores morais ou 

ideias por detrás de procedimentos matemáticos aparentemente 

neutros também o é, pois no fundo envolve algum tipo de seleção de 

pesos ou de variáveis. Em certo sentido, Sen (2000) assevera que 

esta escolha transcende ao consenso pessoal da seleção de pesos; 

é, na verdade, uma escolha social que requer discussão pública e 

entendimento e aceitação democráticos. Assim, temos uma 

verdadeira dicotomia que espelha a tensão entre tecnocracia 

(positivista) e democracia (pospositivista). Um procedimento de 

escolha que tenha por base uma busca democrática de 

concordância pode ser extremamente desordenado, e muitos 

tecnocratas abominam esta confusão a tal ponto que anseiam por 

alguma fórmula mágica que simplesmente forneça medidas e 

métricas prontas e certas. No entanto, vale notar que inexiste tal 

fórmula mágica haja vista que a questão de atribuir pesos ou de 

escolher medidas é uma questão de valoração e julgamento, e não 

de alguma tecnologia impessoal. 

Portanto, é necessário lembrarmos que os 

indicadores e as medidas têm limitações. Estas surgem porque 

eliminam ou desconsideram uma grande parcela da experiência 

humana e da subjetividade ligada a uma determinada situação 

social. Na prática, para Pizzio (2011, p.21), “o que se observa é uma 

teoria da pobreza alienada pelos saberes técnicos e relegada a uma 

função simplesmente metodológica”. Salgado (2005) corrobora esta 

ideia da limitação dos indicadores ao afirmar que: 

 

os índices de pobreza se transformaram em medições 
instrumentais de carência, quero dizer, vistos de um 
ponto de vista macrossocial, são constructos sintéticos 
demasiados pequenos para dar conta de uma realidade 
complexa e, do ponto de vista micro social, são 
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constructos demasiados grandes para dar conta do 
conteúdo da carência em termos de ação social que se 
desenvolve na vida cotidiana”. (SALGADO, 2005, p. 
238). 

 

Na verdade, deve-se ter muito cuidado com essa 

supervalorização do método que tem ocorrido por força da influência 

quantitativista nas Ciências Humanas, pois isto pode acarretar um 

distanciamento do conceito e, por conseguinte, uma captação 

deturpada da realidade social e de sua dinâmica a qual se deseja 

refletir, limitando o significado da pobreza em relação à realidade 

concreta. Grosso modo, pode-se assumir que esta limitação do 

significado de pobreza via indicador/mensuração mostra-se também 

politicamente significativa. 

Assim, para além dessas limitações técnicas 

específicas sobressaem as limitações de cunho político. Nesse 

sentido, é importante notar que a opção por um determinado 

indicador ou forma de mensuração pelos governos envolve uma 

escolha política que pode limitar tanto o diagnóstico quanto a 

resposta dada ao problema da pobreza, pois a utilização destes 

instrumentos de política pública, quando distorcidos pelos interesses 

de atores políticos em torno de ideias preconcebidas, provavelmente 

conduzirá a falhas da própria política pública (policy failure) e a uma 

limitação da capacidade de resposta do Estado a esse problema. 

Diante do exposto, podemos suscitar que a 

problemática aqui observada refere-se em parte a uma questão 

epistemológica que consiste em levantar até que ponto os conceitos 

e os indicadores nos permitirão compreender a pobreza enquanto 

fenômeno social complexo que se desenvolve em múltiplas 

dimensões da vida. 

O objetivo geral proposto nesta pesquisa, portanto, é 

investigar de que forma os indicadores de pobreza existentes 

retratam o conceito de pobreza a qual se vinculam, isto é, verificar 

qual a noção de pobreza por detrás dessas construções 

matemáticas e como elas refletem a complexidade desse fenômeno, 
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abstraindo de que forma a dimensão política é privilegiada ou não 

nessas medidas. 

A hipótese que sustenta a nossa argumentação é a 

de que, embora bem construídos metodologicamente, e ao 

seguirem, sobretudo, uma linha demasiadamente positivista, os 

indicadores de pobreza mais utilizados não conseguem abarcar toda 

a complexidade política e social da concepção de pobreza, 

supervalorizando a forma e a medida em detrimento da ideia ou do 

valor. Desta forma, tais indicadores limitam a efetividade política de 

ação do próprio Estado em face da problemática da pobreza.  

Geralmente, ocorre que tais indicadores privilegiam 

uma dimensão em detrimento de outras ou mesmo empreendem a 

tentativa de abarcar múltiplas dimensões, todavia, sem o devido 

aprofundamento analítico necessário do conceitual buscado; isso 

sem mencionar os problemas encontrados na construção desses 

indicadores (sintéticos), especialmente, no que tange aos métodos e 

as técnicas de cálculo utilizadas.  

Há situações em que, inclusive, primeiro se define a 

medida para depois inferir-se o conceito indicado, uma deturpação 

flagrante da boa prática metodológica no campo das ciências sociais 

aplicadas. A esse problema que identificamos como de inversão 

metodológica, Jannuzzi (2002) faz o alerta: 

 

imagina-se que, pela combinação de diversos 
indicadores sociais, referidos a múltiplas dimensões da 
realidade e agregados através de algum processo 
estatístico sofisticado, pode-se chegar a um indicador 
final com conteúdo social substantivo, de pronta 
identificação com o mundo empírico. Esta mitificação das 
técnicas quantitativas nas ciências sociais hoje em dia 
está por trás de muitas das propostas de novos 
indicadores (JANNUZZI, 2002, p. 56). 
 

Em face do objetivo geral delineado, esta pesquisa 

buscará dentre seus objetivos específicos: resgatar e problematizar 

politicamente as principais contribuições teóricas acerca do conceito 

de pobreza por meio de uma revisão da literatura a fim de identificar 
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a produção desse conhecimento na linha de tempo histórica, bem 

como desnudar seus significados políticos. Em seguida, serão 

selecionados os principais indicadores de pobreza utilizados e 

levantados suas características e propriedades, observando-se 

detalhadamente as matrizes de cálculo e a forma como eles 

reproduzem o conceito (ou medida) buscado. Realizar-se-á ainda 

uma problematização da mensuração, desnudando suas 

possibilidades e limitações de uso e ou implicações políticas. Por 

fim, serão construídas unidades de análise e parâmetros para fins de 

comparação entre os índices existentes e entre esses e o marco 

teórico que define pobreza, a fim de propiciar a análise da relação 

mantida entre os significados da pobreza, as métricas da pobreza e 

a influência da dimensão política sobre esse relacionamento, abrindo 

a oportunidade de se deslumbrar novas possibilidades e usos da 

incorporação de indicadores de pobreza na/pela política. 

Esta trajetória analítico-metodológica foi escolhida 

em razão do limite de tempo para desenvolvimento da pesquisa e 

dos recursos disponíveis para o trabalho, que inviabiliza uma análise 

mais aprofundada com realização de entrevista e mapeamento das 

ideias e interesses dos principais atores envolvidos, que são 

sobretudo organismos internacionais e institutos de pesquisas 

estrangeiros. 

Apesar do foco dessa dissertação repousar sobre 

ferramentas e instrumentos normalmente utilizados pela gestão 

pública e pela economia do setor público, buscar-se-á desenvolver 

um estudo de política pública que vai se ocupar com a análise do 

conteúdo da política enquanto preditiva de processos políticos, isto 

é, a trajetória analítica a ser delineada está estritamente associada à 

ideia de que a natureza de um problema público e, em especial, as 

soluções imaginadas para resolvê-lo, muitas vezes determinam 

como ele será processado pelo sistema político. 

Nesse caso, é necessário destacar que se está 

assumindo a tese advogada por Theodore Lowi (1972, p. 299) que 
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propõe que “policies determine politics”, ou seja, que a política 

pública determina a dinâmica política. Em outras palavras, dependo 

do tipo de política pública que está em jogo, a estruturação dos 

conflitos, das coalizões e o equilíbrio de poder se modificam.  

Como pode ser observado neste trabalho, a 

concepção de política encontra-se associada à noção de política 

pública, pois embora os indicadores sejam utilizados e elaborados 

com fins políticos, ou melhor, como um dos meios (instrumentos) 

utilizados pela política, verifica-se na literatura especializada a 

predominância das análises de caráter administrativo com ênfase 

em resultados em termos quantitativos e econômicos. 

Contudo, pelo fato do Estado ser o principal 

fomentador de políticas de enfrentamento da pobreza, e de utiliza-

las para se sustentar e legitimar no poder, utilizando indicadores de 

pobreza como meio para produzir avaliações positivas e justificação 

das suas políticas anti-pobreza, mostra-se relevante e politicamente 

significativo um trabalho que busque por fim desnudar (revelar 

outras dimensões) o conceito de pobreza, a fim de ressaltar os 

aspectos políticos. 

Desse modo, este trabalho monográfico se organiza 

em 3 (três) capítulos nos quais serão explorados os argumentos que 

compõem esta pesquisa a respeito dos indicadores de pobreza. Sem 

embargo, a construção deste trabalho seguirá um marco lógico que 

representa por etapas a construção de um indicador (em primeiro 

lugar, a construção de um conceito a partir da realidade e em 

segundo lugar, a transformação dele numa ferramenta da práxis). 

Assim, no capítulo primeiro, serão apresentadas as 

principais concepções de pobreza ao longo do período histórico, 

consignando suas características e limitações em retratar este 

fenômeno, bem como, uma discussão crítica acerca destes. 

No capítulo segundo, toda a discussão será 

centrada no pragmatismo instrumental, ou seja, na capacidade de 

transformar conceito em medida e na problemática por trás disso, 
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refletidos na mensuração da pobreza. Adicionalmente, serão 

descritos os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa. 

Por fim, no terceiro capítulo serão apresentados os 

resultados desse estudo comparativo a partir das unidades de 

análise levantadas que permitirão avaliar as similaridades e 

discordâncias entre os indicadores, bem como a relação guardada 

com o marco teórico da pobreza. No final, será elaborado um 

ordenamento (ranking) que classificará os indicadores de pobreza 

em relação a essa correspondência conceitual de pobreza e seus 

determinantes políticos, possibilitando definir o desempenho de cada 

um e aferir uma escala do melhor para o pior em termos de 

pragmatismo instrumental. 
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CAPÍTULO 1 – DA DEFINIÇÃO CONCEITUAL: 
DESVELANDO O CAMPO TEÓRICO DAS DIVERSAS 
CONCEITUAÇÕES DE POBREZA E SUAS 
INTERPRETAÇÕES POLÍTICAS 

 

 

Tradicionalmente, pode-se afirmar que o conceito de 

pobreza ao longo da história despertou o interesse intelectual e 

político na medida em que o Estado e as classes dominantes 

precisam definir as necessidades dos considerados pobres em 

relação à renda dos mesmos.  

Portanto, existem vários modos de se designar as 

situações de carência (ou necessidade) econômica ou social, e o 

conceito de pobreza tem sido a abordagem mais usual. Nesse caso, 

é extensa a bibliografia sobre essa temática, suas conceituações e 

formas de mensuração. 

A rigor, encontramos na literatura várias noções 

acerca da pobreza, consideradas por muitos teóricos e críticos como 

parciais. Grissotti e Gelinski (2010) apresentam 4 visões de pobreza 

que partilham como elementos em comum: a ênfase no indivíduo, a 

culpabilização pela condição de pobreza e a necessidade de 

mecanismos de empoderamento para que os indivíduos superem a 

sua condição. Assim, conforme essas autoras, temos: 1) a teoria do 

capital humano; 2) a percepção da pobreza a partir dos níveis de 

renda auferidos; 3) a teoria da privação de capacidades de Amartya 

Sen; e 4) a noção norte-americana de underclass. 

Codes (2008), por sua vez, com base na evolução 

das concepções de pobreza desenvolvidas na maioria dos trabalhos 

internacionais, aponta outras quatro principais concepções que 

consistem nas ideias de: a) subsistência, b) necessidades básicas, 

c) privação relativa e d) pobreza como privação de capacidades. 

Spicker (1999) também dá sua contribuição para a 

discussão ao identificar onze classes de definições para pobreza, 

com as suas variações, dentre as quais, pode se observar: 
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necessidade, padrão de vida, insuficiência de recursos, carência de 

seguridade básica, ausência de titularidade, privação múltipla, 

exclusão, desigualdade, classe, dependência e padecimento 

inaceitável.  

Tendo em vista que as tipologias expostas pelos 

autores mencionados convergem em muitos pontos, vamos aqui, 

nesse momento, propor uma classificação baseada numa 

consolidação dessas, acrescentando mais uma categoria - a da 

multidimensionalidade, que serão discutidas e analisadas nas 

próximas seções deste capítulo.  

No entanto, inicialmente, é imperioso construir uma 

distinção conceitual que permeia de certa forma toda a discussão a 

respeito da pobreza, que é o caso da proximidade semântica ou 

relacionamento intrínseco com o termo “desigualdade social ou de 

renda”. 

 

1.1. A DIFERENÇA ENTRE AS NOÇÕES DE POBREZA E DE 
DESIGUALDADE 

 

Para Herrera & Barichello (2015), a pobreza não é 

sinônimo de desigualdade. Se encontraremos falta de consenso no 

âmbito da academia a respeito do conceito de pobreza, da mesma 

forma, encontrar-se-á dificuldade para diferenciar essa duas, em 

razão da proximidade de significado e da relação de causalidade 

estabelecida. 

Fundamentalmente, embora não haja consenso, se 

distingue de desigualdade de pobreza, associando desigualdade à 

posição relativa dos indivíduos e pobreza a seu nível absoluto. 

Todavia, segundo Medeiros (2012), essa distinção é apenas um 

recurso de linguagem para separar o que é analisado de como a 

análise é feita. Obviamente, isso ocorre, pois existe desigualdade 

relativa entre pobres, bem como diferenças absolutas entre pessoas 

em posições relativas distintas. 
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A distinção conceitual entre desigualdade e pobreza 

passa pelo fato de que esta é uma medida absoluta de bem estar, 

enquanto que a primeira é apenas uma medida relativa de bem 

estar. De forma mais simples, isto quer dizer que a desigualdade é 

um conceito mais amplo porque abarca a totalidade da população, 

junto com a distribuição de renda entre seus membros. Ademais, a 

pobreza foca sua atenção naqueles que se encontram situados 

abaixo do limiar estabelecido por uma Linha de Pobreza, onde estes 

são os que estão na parte inferior da distribuição de renda. 

Em outras palavras, uma maneira de diferenciar 

entre desigualdade e pobreza é que a primeira compara a situação 

de um grupo com a de outros, enquanto que a segunda surge da 

comparação de uma situação de um grupo familiar em face de uma 

norma ou conjunto de normas, que se reflete em um limite definido 

(BOLTVINIK, 1999). 

A confusão conceitual entre esses dois fenômenos 

sociais partiu dos economistas clássicos (David Ricardo e Adam 

Smith). Segundo Pardo (2000), tanto Smith quanto Ricardo 

aceitavam 3 (três) premissas em seus estudos sobre a problemática 

da distribuição do excedente e das causas do incremento da 

riqueza. São elas: i) a desigualdade continuará, mas a tendência da 

sociedade de alcançar o progresso econômico e social por meio da 

acumulação de capital mitigará a pobreza, ii) a liberdade é 

fundamental para reduzir a pobreza e iii) o Estado só deve intervir 

para melhorar o nível de educação dos pobres.  

Para ambos os autores clássicos, a pobreza estava 

relacionada com assuntos distributivos e institucionais das 

economias capitalistas. Não obstante, eles se distanciavam no 

momento que Smith considerava a desigualdade como a principal 

causa da pobreza e Ricardo assumia que a pobreza dependia das 

dinâmicas do conflito distributivo e do crescimento populacional. 

Ricardo assinalava também que existiam 3 (três) causas para a 

persistência da pobreza: a) a relação dinâmica entre as forças 
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demográficas e econômicas que não favoreciam aos pobres, b) o 

processo de acumulação perpetuo de desigualdade e c) as 

instituições que defendem os interesses dos ricos. 

Por fim, no que tange à relação entre pobreza e 

desigualdade, se pode afirmar que, no princípio, se houvesse 

igualdade não haveria pobreza. Contudo, esta relação é mais 

complexa, pois quando se aborda o problema da igualdade é 

fundamental notar, com base em Sen (1995), que a igualdade será 

em que termos (ou igualdade de que?). Portanto, quando se fala em 

desigualdade o que está subjacente é a desigualdade na distribuição 

de algo entre indivíduos, agrupamentos ou categorias. Assim, não 

deve causar estranhamento pensar em desigualdade de renda ou 

em desigualdade de bem estar. 

Note-se que nos estudos sobre desigualdades 

coexistem várias definições, cada qual traz consigo implicações 

éticas. De certo modo, em relação à pobreza encontramos esse 

mesmo traço característico que será analisado nas próximas seções. 

 

1.2. A NOÇÃO DE SUBSISTÊNCIA 

 

A ideia da “subsistência”, a mais limitada, 

predominou nos séculos XIX e XX, até a década de 1950. Teve 

origem no trabalho de nutricionistas ingleses, alemães e americanos, 

apontando para o fato de que a renda dos mais pobres não era 

suficiente para a manutenção do rendimento físico do indivíduo. 

Essa concepção foi adotada na Inglaterra e exerceu grande 

influência em toda a Europa, sendo usada mais tarde pelo Banco 

Mundial. Com a utilização de medidas estatísticas, formulou-se o 

primeiro modelo de proteção social para o Estado de bem-estar, 

fundamentando políticas nacionais de assistência e alguns 

programas sociais. Seus verdadeiros objetivos eram limitar as 

demandas por reformas sociais e, ao mesmo tempo, preservar a 

ênfase no individualismo compatível com o ideário liberal.  
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Ainda hoje diversos países apoiam-se no conceito 

de subsistência. Nos termos utilizados no debate atual, tal noção 

corresponde à de pobreza absoluta, vinculada apenas às questões 

de sobrevivência física, ao não-atendimento das necessidades 

relacionadas com o mínimo vital (ROCHA, 2003). Exemplos da 

permanência do ideário subsistencialista como base de definição de 

pobreza podem ser encontrados nos casos de antigas colônias 

inglesas, como Índia e Malásia, além do fato de que, nos Estados 

Unidos, essa lógica ainda baliza as medidas de assistência à 

pobreza do governo. No Canadá, há o reconhecimento de que o 

padrão oficial de baixa renda coincide com a definição absoluta ou 

física de pobreza, a qual se situa em um nível inferior àquele que 

seria determinado por uma definição social ou relativa (ROSS e 

SHILLINGTON, 1989; TOWNSEND, 1993; MESTRUM, 2002). 

Cumpre comentar que o uso da noção de 

“subsistência” para definir pobreza é alvo de algumas críticas. A 

principal delas refere-se ao fato de que, dentro desta abordagem, as 

necessidades humanas são interpretadas enquanto 

predominantemente físicas, não contemplando as necessidades 

sociais. Os críticos dessa abordagem argumentam que as pessoas 

não são apenas organismos individuais que requerem a reposição 

de suas energias corporais, mas seres sociais, que desempenham 

papéis. Não são apenas meros consumidores de bens materiais, 

mas produtores daqueles bens e participantes ativos de complexos 

círculos sociais. “São indivíduos que dependem de instalações e 

serviços públicos coletivamente providos, necessidades estas tidas 

como universais, em vez de restritas às sociedades industriais ricas” 

(TOWNSEND, 1993, p. 31). 

A maior crítica que esse enfoque sofreu foi que, com 

ele, justificavam-se os baixos índices de assistência: bastava manter 

os indivíduos no nível de sobrevivência. Outra limitação também 

apontada nessa abordagem é que a obtenção da medida das 

necessidades alimentares é condicionada socialmente. Para que se 
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possa calcular o mínimo necessário para a sobrevivência, trabalho 

ou participação social, deve-se especificar a quantidade de energia e 

a variedade de nutrientes necessários às atividades humanas, 

implicadas por diferentes níveis e papéis sociais (TOWNSEND, 

1993, p. 31). 

 

1.3. A PERSPECTIVA DE NECESSIDADES BÁSICAS 

 

Essas considerações abriram espaço para uma 

segunda formulação que é a das necessidades básicas, ganhando 

muita repercussão nos anos 1970 por incluir dois elementos na 

concepção de pobreza até então em voga: 1) certas necessidades 

mínimas de uma família para consumo privado (alimentação 

adequada, habitação e certos móveis e equipamentos domésticos) e 

2) serviços essenciais proporcionados por e para a comunidade sem 

restrições, tais como água potável encanada, transporte público 

coletivo, saúde, educação e infraestrutura cultural (TOWNSEND, 

2007). 

Rigorosamente, essa abordagem já existia desde 

1950, quando estava disseminada a ideia de que o progresso social 

poderia ser melhor auferido via satisfação das necessidades básicas 

das pessoas do que por meio do crescimento econômico. É 

fundamental observar que, antes daquele período, predominava a 

concepção unidimensional de pobreza, a de “subsistência”, afinada 

com um sistema de integração social calcado sobre o trabalho 

assalariado, requerendo a participação de todos os indivíduos sadios 

na esfera produtiva. 

Sob aquele prisma, a questão da pobreza 

encontrava-se ligada à redistribuição dos recursos em favor 

daqueles cuja produtividade marginal era fraca. Associava-se 

também a um conjunto de “deficiências sociais” residuais que 

deveriam ser reduzidas dentro de uma lógica de seguridade e da 

instalação de redes assistenciais (SALAMA; DESTREMAU, 2001, p. 
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113). As mensurações do fenômeno baseavam-se exclusivamente 

nas variáveis de renda per capita ou Produto Interno Bruto (PIB), 

que eram os modos predominantes de determinação dos níveis de 

desenvolvimento (ROCHA, 1997). 

Num segundo momento, a partir de 1970, a noção 

de necessidades básicas passou a colocar novas exigências, além 

do mínimo alimentar necessário, como serviços de água potável, 

saneamento básico, saúde, educação e cultura. Configurou-se o 

enfoque das necessidades básicas, apontando certas exigências de 

consumo mínimo de uma família. Essa concepção passou a ser 

adotada pelos órgãos internacionais, sobretudo por aqueles que 

integram a Organização das Nações Unidas (ONU), representando 

uma ampliação da concepção de sobrevivência física, pura e 

simples. 

Nesse sentido, esse conceito se apresentou como 

uma extensão do de subsistência, uma vez que enfatiza os recursos 

mínimos requeridos pelas comunidades locais em suas totalidades, 

e não apenas as necessidades de sobrevivência e eficiência física 

de indivíduos e famílias. 

Fazendo uma análise conjunta das abordagens da 

“subsistência” e das “necessidades básicas”, Townsend (1993, p. 

32-33) asseverou que a proposta da subsistência apresentava 

escopo limitado, o que gera implicações também limitadas para 

reformas sócio-estruturais necessárias para o combate da pobreza. 

O autor afirma que tal aspecto tem permitido que se compatibilize a 

pobreza com o individualismo e o ethos de mercado livre subjacente 

ao pluralismo-liberal. 

Por outro lado, o conceito das necessidades básicas 

destaca-se pela adoção de determinadas precondições, ainda que 

limitadas, para a sobrevivência e prosperidade de pessoas em todos 

os países. Há o reconhecimento do direito de acesso, por parte de 

todos os indivíduos, às provisões sociais elementares (como 

serviços públicos), bem como a comida e casa. Esse último aspecto 
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abriu espaço para que se afirmasse que a concepção das 

necessidades básicas traz em seu bojo a lógica de que a diminuição 

das desigualdades de recursos entre os indivíduos é colocada como 

objetivo social nacional. Não obstante, o conceito de necessidades 

sofreu reparos devido ao fato de que as necessidades nacionais não 

são as mesmas comparadas face a de outros países do mundo. 

Townsend (1993) nota ainda que outra limitação 

inerente a essa abordagem é de que ela acaba por indicar a 

necessidade de se compreender a estrutura condicionante da 

pobreza em uma sociedade. Tal limitação refere-se ao seu baixo 

potencial de descobrir e avaliar condições de grupos específicos de 

cidadãos. As severas situações de privações vivenciadas por 

minorias étnicas, mulheres, idosos, crianças e pessoas com 

incapacidades, por exemplo, não são adequadamente incorporadas 

nesta formulação. No entanto, a investigação dessas condições e 

situações específicas é inseparável de análises e julgamentos mais 

gerais, tendo em vista que a presença de pobreza em uma 

sociedade é sintoma da existência de uma estrutura social que a 

condiciona.  

É no bojo de tal estrutura mais ampla onde grupos 

ou segmentos da população experimentam riscos mais altos de 

vivenciarem carências e privações, fazendo com que alguns sejam 

mais empobrecidos que outros. A partir deste ponto de vista, reforça-

se a importância de se analisar esta dinâmica social, tanto por 

razões científicas, como políticas, e sociais. 

 

1.4. A LÓGICA DA PRIVAÇÃO RELATIVA 

 

A partir de 1980, a pobreza passou a ser entendida 

como privação relativa, dando ao conceito um enfoque mais 

abrangente e rigoroso, buscando uma formulação científica e 

comparações entre estudos internacionais, enfatizando o aspecto 

social. A concepção de privação relativa relativizava os recursos a 
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condições sociais e materiais de cada momento histórico da 

sociedade. Dessa forma, sair da linha de pobreza significava obter: 

um regime alimentar adequado, certo nível de conforto, o 

desenvolvimento de papéis e de comportamentos socialmente 

adequados. 

A mudança trazida por esse enfoque não consiste 

apenas na consideração de um maior conjunto de indicadores 

observáveis de privações sociais e materiais, e suas ligações com 

renda. “Constitui-se, sobretudo, na constatação de que a relação 

entre privações e renda é mutável ao longo do tempo e entre 

comunidades que ocupam diferentes territórios” (TOWNSEND, 1993, 

p. 33-34).  

Desse modo, a pobreza é definida em função do 

contexto social em que se vive, a partir da consideração do padrão 

de vida e da maneira como as diferentes necessidades são supridas 

em uma dada realidade socioeconômica. A pobreza relativa é 

estabelecida, portanto, por comparação: o fenômeno é entendido 

como um estado de carência relativamente a outras situações 

sociais com que é confrontado. “Ser pobre significa não ter os meios 

necessários para agir de modo satisfatório no conjunto social em 

que se vive” (ROCHA, 1997, p.27). 

Mais precisamente, dentro da concepção de 

privação relativa, as pessoas pobres são aquelas que não podem 

obter, de todo ou suficientemente, recursos e condições de vida 

(alimentação adequada, conforto e serviços) que lhes permitam 

desempenhar papéis, participar de relacionamentos e seguir o 

comportamento que lhes é esperado enquanto membros da 

sociedade. Deve-se salientar que as privações podem ocorrer em 

quaisquer ou em todas as esferas da vida.  

Para Townsend (1993), a presente formulação pode 

ser vista como um avanço, em termos conceituais, em relação às 

abordagens anteriores. No entanto, seu diferencial reside no fato de 

que a compreensão da pobreza como uma questão social é central, 
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de modo que a noção da relatividade do fenômeno emerge como 

desdobramento da preocupação com as desigualdades sociais. 

Contudo, como em qualquer formulação, a tradução 

das elaborações conceituais em termos de definições operacionais 

apresenta grandes dificuldades de instrumentalização. Usualmente, 

dentro da abordagem da “privação relativa”, tal operacionalização 

baseia-se na definição de uma linha de renda, concebida de acordo 

com o tipo e o tamanho da família. A existência desta linha depende 

de evidências científicas que possam balizar o estabelecimento de 

um patamar, de caráter instrumental, abaixo do qual o acesso às 

condições de participação ativa da sociedade dificulta-se 

acentuadamente (SAUNDERS; WHITEFORD, 1989). 

Há ainda um esclarecimento a ser feito com relação 

à origem do uso da “privação relativa” como um critério de definição 

da pobreza. O termo foi primordialmente cunhado em meados do 

século XX, para ajudar a explicar porque alguns soldados veteranos 

do exército americano estavam descontentes, apesar de terem boas 

condições objetivas de vida no seu regresso à pátria. Esse 

descontentamento subjetivo foi estudado por psicólogos, sociólogos 

e cientistas políticos, que chamaram atenção para a existência de 

diferenças de sentimentos intergrupais e diferenças entre sentimento 

e realidade. Inaugurou-se assim, 

a compreensão de que a pobreza pode ser ao mesmo 
tempo “fato e sentimento”, de que o teor subjetivo ligado 
ao sentimento de privação é uma variável explicativa 
relevante e de que tal perspectiva abre novas 
possibilidades de análise sobre a questão. (SALAMA; 
DESTREMAU, 2001, p. 18) 

Townsend (1993) defende que a privação subjetiva 

não pode ser avaliada independentemente da privação efetiva 

(carência material e social, que merece escrutínio e mensuração), 

pois essa é tida como fundamental para o entendimento mais 

completo dos fenômenos social e psicológico, servindo também 

como pilar para a investigação científica da pobreza. 
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Apenas nos últimos anos é que a comunidade 

internacional passou a se interessar em medir a pobreza a partir da 

perspectiva subjetiva, por meio de metodologias participativas (LOK-

DESSALLIEN, 2015). Um exemplo está na concepção de pobreza 

apresentada no Relatório do Desenvolvimento Mundial 2000-2001, 

elaborada a partir do projeto denominado “Voices of The Poors”4, 

desenvolvido pelo Banco Mundial, sob a coordenação de Deepa 

Narayan. 

 

1.5. A POBREZA COMO PRIVAÇÃO DE CAPACIDADES 

 

No âmbito das discussões conceituais sobre 

pobreza, tem-se um grande avanço com as contribuições do 

economista indiano Amartya Sen, que expande a abordagem das 

necessidades fundamentais, além de incorporar aspectos referentes 

às demais formulações descritas até aqui. 

Sen (2000) insere a reflexão acerca da pobreza no 

campo de pensamento sobre justiça social, sobre desigualdades, 

culminando numa elaboração que, sem negar a relevância dos 

fatores econômicos, enfatiza as conotações legais, assim como as 

implicações políticas e sociais. Nessa perspectiva de análise, as 

vantagens individuais são aferidas em termos de capacidades que 

uma pessoa possui. Ou seja, das liberdades substantivas de que ela 

usufrui para levar um tipo de vida que valoriza. Por este enfoque, 

não são os bens que determinam o padrão de vida, porque a posse 

destes não indica as atividades que um indivíduo pode realizar, já 

que depende das faculdades e dos impedimentos que cada um 

venha a ter. Em termos genéricos, a faculdade de realizar ações é o 

que determina o nível de vida, e não aquilo que se possui de 

natureza material.  

Disso decorre a noção de que a pobreza não deve 

ser identificada com o critério padrão da escassez de renda, mas 

                                                           
4
Consultas aos Pobres, tradução nossa. 
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deve ser interpretada como a privação de “capacidades básicas” 

(SEN, 2000, p. 87), uma vez que tal abordagem se concentra nas 

privações que são “intrinsecamente” importantes, diferentemente da 

baixa renda, que é apenas “instrumentalmente” significante. Desse 

modo, quando Sen (2000) fala de pobreza, ele se refere àquela 

situação na qual o indivíduo não é capaz de alcançar os 

funcionamentos mais básicos e importantes para sua vida. 

Por “capacidade” entendem-se as combinações 

alternativas de funcionamentos de possível realização. Portanto, a 

capacidade é um tipo de liberdade: a liberdade substantiva de 

realizar combinações alternativas de funcionamentos ou a liberdade 

para ter estilos de vida diversos. Por exemplo, uma pessoa abastada 

que faz jejum por sua livre e espontânea vontade pode ter a mesma 

realização de funcionamento que uma pessoa pobre forçada a 

passar fome extrema. Porém, a primeira pessoa possui um "conjunto 

capacitário” diferente do da segunda. “A primeira pode escolher 

comer bem e ser bem nutrida de um modo impossível para a 

segunda”. (SEN, 2000, p.89)  

Em sua análise, Sen (2000) estabelece distinções 

entre funcionamentos, capacidades, bens e serviços. Os 

funcionamentos são definidos como o que uma pessoa pode 

considerar valioso fazer ou ter. Os funcionamentos podem variar dos 

elementares, como ser adequadamente nutrido e livre de doenças 

evitáveis, a atividades ou estados pessoais muito complexos, como 

poder participar da vida da comunidade e ter respeito próprio. 

Assim, enquanto funcionamento é uma realização, a 

capacidade é a habilidade para alcançar essa realização, conforme 

Vargas (2004). Por esta perspectiva, qualquer bem ou serviço deve 

ser valorizado, não em si mesmo, mas sim pelas capacidades que 

permitem desenvolver os indivíduos para alcançar os 

funcionamentos. 

Outro aspecto é que a renda não é o único 

instrumento que gera capacidades, havendo diversos outros fatores 
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que influenciam a privação de capacidades e, portanto, a “pobreza 

real”. Há ainda o fato de que o impacto da renda nas capacidades é 

contingente e condicional: a relação instrumental entre baixa renda e 

baixa capacidade é variável entre comunidades distintas e mesmo 

entre diferentes famílias e indivíduos. 

A relação entre renda e capacidade é 

demasiadamente afetada pela idade da pessoa (necessidades 

específicas dos idosos e muito jovens), pelos papéis sexuais e 

sociais (por exemplo, as responsabilidades da maternidade e 

também as obrigações familiares determinadas culturalmente), pela 

localização (por exemplo, propensão a inundações ou secas, ou 

insegurança e violência em alguns bairros pobres e muito 

populosos), pelas condições epidemiológicas (por exemplo, doenças 

endêmicas em uma região) e por outras variações sobre as quais 

uma pessoa pode não ter controle ou ter um controle apenas 

limitado. As desvantagens, como idade, incapacidade ou doença, 

reduzem o potencial do indivíduo para auferir renda. Além disso, 

também tornam mais difícil converter renda em capacidade, já que 

uma pessoa mais velha, mais incapacitada ou mais gravemente 

enferma pode necessitar de mais renda (para assistência, próteses, 

tratamentos) para obter os mesmos funcionamentos. Isso implica 

que a pobreza real (no que se refere à privação de capacidades) 

pode ser mais intensa do que possa parecer no espaço da renda 

(SEN, 2000). 

A distribuição de renda dentro da família acarreta 

complicações adicionais na abordagem da pobreza baseada na 

renda. Se a renda familiar é usada desproporcionalmente no 

interesse de alguns membros da família em detrimento de outros, o 

grau de privação dos membros negligenciados pode não ser 

evidenciado pela renda familiar. Um exemplo desse caso é a 

privação sofrida por meninas no interior do grupo familiar em países 

como a índia. Geralmente, a privação a que são submetidas dentro 

da família pode ser mais facilmente constatada quando se verifica a 
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privação de capacidades (mais elevadas como a mortalidade, 

morbidez, subnutrição, negligência médica) do que quando utiliza-se 

a análise baseada na renda.  

O que a perspectiva da capacidade possibilita na 

análise da pobreza é melhorar o entendimento da natureza e das 

causas da pobreza e privação, desviando a atenção principal dos 

meios (renda) para os fins que as pessoas têm razão para buscar e 

para as liberdades de poder alcançar esses fins.  

Ambas as perspectivas, a noção de pobreza como 

inadequação de capacidade e a noção de pobreza como baixo nível 

de renda, estão vinculadas, uma vez que a renda é um meio 

fundamental na obtenção de capacidade. E, quanto mais 

capacidades, maior o potencial produtivo de uma pessoa e, com 

efeito, maior a chance de se obter uma renda mais elevada. É 

importante admitir que uma renda mais elevada não significa 

necessariamente capacidades maiores.  

Essa relação, portanto, é importante na eliminação 

da pobreza de renda. Com uma educação básica e serviços de 

saúde melhores há um aumento no potencial do indivíduo de auferir 

renda e de, assim, livrar-se da pobreza medida pela renda.  

Segundo Sen (2000), é importante ter em mente que 

a redução da pobreza de renda não pode ser o único objetivo de 

políticas de combate à pobreza. É perigoso ver a pobreza segundo a 

perspectiva limitada da privação de renda e a partir daí justificar 

investimentos apenas em atividades econômicas que gerem 

emprego, com o argumento de que são bons meios para a redução 

da pobreza. Isso seria confundir os fins com os meios. Na sua visão, 

a pobreza deve ser entendida como a privação da vida que as 

pessoas realmente podem levar e das liberdades que elas realmente 

têm. A expansão das capacidades humanas enquadra-se 

justamente nesse ponto. As relações instrumentais, por mais 

importantes que sejam, não podem substituir a necessidade de uma 

compreensão básica da natureza e das características da pobreza. 
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Assim, a privação de capacidades elementares pode 

refletir em morte prematura, subnutrição considerável 

(especialmente de crianças), morbidez persistente, analfabetismo e 

outras deficiências. Tal definição não ignora o fato de que a pobreza 

também pode ser caracterizada como uma renda inferior a um 

patamar pré-estabelecido, pois uma baixa renda pode ser a razão 

primeira da privação de capacidades de uma pessoa. Diante disso, 

as existências de variabilidade das necessidades, de necessidades 

específicas e das diferenças de capacidades para transformar renda 

em funcionamentos são entendidas como impedimentos para que a 

pobreza seja padronizada por meio da medição de patamares de 

renda ou mesmo de necessidades. Assim sendo, o autor questiona 

também a noção de que certas quantidades de bens “essenciais” 

possam avaliar o bem-estar das pessoas. Como decorrência disso, 

ele parte para contestar a pertinência das abordagens agregadas no 

tratamento de problemas como fome endêmica, pobreza e 

desigualdades, afastando-se dos economistas do bem-estar, que 

privilegiam tal agregação. 

Embora reconhecendo que o conceito de 

capacidades humanas é mais amplo que o do capital humano5, 

autores como Ugá (2004) questionam o arcabouço teórico de Sen 

pelo fato desse autor desconsiderar a necessidade de um Estado 

que garanta os direitos sociais. Nesse caso, a presença do Estado 

só seria necessária, em um primeiro momento, no sentido de 

aumentar as capacidades dos pobres, para em um segundo 

                                                           
5 A teoria do capital humano foi desenvolvida na década de 1960 e teve como principais 

formuladores Gary Becker e Theodore W. Schultz. Por essa teoria, o trabalho humano, 
quando qualificado por meio da educação, era um dos mais importantes meios para a 
ampliação da produtividade econômica, e, portanto, das taxas de lucro do capital. De 
acordo com Schultz (1961), capital humano é o conjunto de capacidades, conhecimentos, 
competências e atributos de personalidade que favorecem a realização de trabalho de 
modo a produzir valor econômico. Para Santos (2008), o estoque de capital humano que 
cada indivíduo possui está diretamente relacionado ao capital pessoal e ao capital social. O 
Capital pessoal se refere ao consumo passado e as demais experiências vivenciadas pelo 
indivíduo, que o influenciam na determinação e formação das suas escolhas no futuro. Já o 
capital social, em adição, busca as ações passadas da massa dos indivíduos e a influência 
destas ações coletivas na tomada de decisão Nos anos 1980, o conceito de capital humano 
foi retomado, pelos organismos multilaterais como o Banco Mundial, FMI e a ONU, mais 
diretamente vinculados a aplicação do pensamento neoliberal, na área educacional, no 
contexto das demandas resultantes da reestruturação produtiva. 
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momento, quando esses indivíduos já estivessem capacitados, a 

presença do Estado já se tornaria desnecessária, deixando que eles 

sozinhos buscassem seu desenvolvimento pessoal.  

Por seu turno, Ravallion (1994) apresenta seus 

argumentos concernentes à problemática na realização de estudos 

empíricos sob o enfoque das privações de capacidades. 

Considerando que a tarefa de analisar a pobreza consiste em se 

determinar quais são as capacidades relevantes em sociedades 

específicas e quem são as pessoas que falham em alcançá-las, o 

autor entende que ela não tem sido realizada de modo satisfatório 

em trabalhos aplicados, pois tal formulação apresenta um alto grau 

de dificuldade de operacionalização empírica, uma vez que trata 

eminentemente de aspectos que não são facilmente observáveis ou 

mensuráveis na realidade. Tal dificuldade associa-se ao caráter 

intrínseco da abordagem da privação de capacidades: pode-se dizer 

que ela oferece uma perspectiva “filosófica” da natureza do 

problema, contribuindo para que se possa ter uma compreensão 

aprofundada sobre o significado do fenômeno, notadamente no nível 

teórico-conceitual. 

 

1.6. A PERSPECTIVA MULTIDIMENSIONAL DA POBREZA 

 

Embora a maioria dos estudos sobre a pobreza a 

defina como privação de renda, entre os estudiosos é bem difundida 

e aceita a ideia de que a pobreza é um conceito multidimensional. 

Para Medeiros (2012), por esse motivo, uma definição de pobreza 

deve refletir o fato de que para viver bem as pessoas dependem não 

apenas do consumo de bens e serviços, mas também de outras 

coisas como: liberdades, cuidados, respeito e laços sociais.  

Como se pode notar, ao longo dos anos, as 

formulações e as análises sobre a pobreza caminharam em direção 

à ampliação da percepção sobre o fenômeno da pobreza. Cada vez 

mais, múltiplas dimensões foram sendo associadas à problemática e 
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incorporadas às investigações sobre o tema. Como definiu Wilber 

(1975, p. 3), “a pobreza passou gradativamente a ser vista como um 

sistema, uma “abstração-imensurável” por si mesma, mas que 

possui múltiplas propriedades que podem ser medidas”. Frente a tal 

percepção, a perspectiva da pobreza enquanto carência de renda 

tornou-se parcial, assim como as demais visões posteriores. 

Atualmente, reconhece-se que este é um fenômeno intrinsecamente 

multidimensional, e os estudos mais recentes tendem a afinar-se 

com esta perspectiva, buscando enfatizar sua natureza complexa, 

em que pesam vários fatores. 

Hoje, tem se tornado consensual a noção de que a 

pobreza se trata de um fenômeno social complexo, que se refere 

não apenas a privações em termos de necessidades materiais de 

bem-estar, mas também à negação de oportunidades de se levar 

uma vida dentro de padrões aceitáveis socialmente. Além disso, 

como a pobreza não se esgota nos aspectos materiais e individuais, 

mas inclui as relações sociais, como o acesso ao trabalho e à 

assistência, de modo que as abordagens multidimensionais têm 

abarcado ainda dimensões sociais e mesmo políticas relacionadas a 

essa questão, não abordadas por outras concepções de pobreza. 

Sob a perspectiva da multidimensionalidade, abre-se 

espaço para o entendimento do fenômeno enquanto “armadilha da 

privação”. Nesse sentido, a pobreza é percebida como um conjunto 

de problemas mais abrangentes, constituintes de um emaranhado 

de fatores que se retroalimentam e que, ao entrarem em sinergia, 

dificultam a superação de situações de pobreza. Para Haan (1999, 

p. 25), o entrelaçamento das diferentes formas de privação evidencia 

o caráter múltiplo e cumulativo das desvantagens vividas por 

aqueles grupos desfavorecidos. Chambers (apud SALLES; TUIRÁN, 

2002, p. 67) sumariza tais fatores em cinco grupos, vistos ao mesmo 

tempo como determinantes e consequências da pobreza: “a 

debilidade física, o isolamento social, a vulnerabilidade, a falta de 

poder e a insuficiência de renda e de riquezas”. 
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Mestrum (2002) defende a definição 

multidimensional da pobreza por ela permitir que se leve em conta 

um número ilimitado de problemas, tanto em termos de suas causas 

e consequências, como de seus sintomas. Ademais, implícita ou 

explicitamente, a multidimensionalidade da pobreza tem a 

potencialidade de situar os pobres dentro de uma alteridade em 

comparação ao resto da sociedade. O fato de que a linha que 

separa ricos de pobres não concernir somente à renda, mas 

igualmente a diversos elementos – como saúde, educação, 

habitação, direitos econômicos e sociais, igualdade de gênero, 

participação econômica e política, liberdades políticas etc. –, abre 

novas perspectivas de análise. 

Nessa esteira, surge a possibilidade de se 

contemplarem “situações em que as necessidades relativas aos 

domínios não-monetários da pobreza sejam satisfeitas, sem que a 

pobreza monetária seja eliminada” (MESTRUM, 2002, p. 38). 

Também ressaltando os aspectos positivos dessa 

forma de perceber o fenômeno, Salama e Destremau (2001, p. 115) 

concordam com “a riqueza das abordagens multidimensionais a 

respeito da ampliação dos horizontes de análise sobre a questão”. 

Eles valorizam o fato de que tal perspectiva permite que se vá além 

dos estudos sobre gradações de pobreza, abrindo espaço para o 

estabelecimento de tipologias, desenvolvidas em termos do 

cruzamento entre indicadores de condições de existência e de 

rendimentos. Assim, diferentes formas de pobreza podem ser 

identificadas, tanto sob uma perspectiva cumulativa (como, por 

exemplo, os grupos familiares que acumulam pobreza monetária e 

condições de vida precárias), como sob um ponto de vista seletivo, 

no sentido de que as populações estudadas não são identificadas 

como pobres segundo a totalidade dos planos de análise 

mobilizados. 

Em síntese, a multidimensionalidade da pobreza 

envolve aspectos de diversas naturezas: materiais, subjetivos, assim 
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como dimensões políticas e sociais relacionadas à questão. Por tudo 

isso, observa-se que se trata, de fato, de um fenômeno de caráter 

multidimensional, em que as diversas carências e fatores 

socioeconômicos a ele associados estão inter-relacionados. Assim, 

“as dificuldades de abordá-lo recaem na sua complexidade e nas 

especificidades de contextos diversos” (ROCHA, 2003, p. 20). 

Por isso, Mestrum (2002, p. 37) afirma que, por mais 

pertinente que uma abordagem da pobreza enquanto fenômeno 

multidimensional e complexo possa ser, ela também apresenta 

muitas limitações. A autora menciona dois complicadores: primeiro, 

o problema da avaliação quantitativa é dificultado, pois as diferentes 

dimensões da pobreza não podem ser adequadamente agregadas 

em um só indicador, posto que se impõe a interrogação sobre qual 

peso deve ser dado a cada uma delas. Em segundo lugar, numa 

abordagem dessa natureza, deve-se estar atento para não se correr 

o risco de confundir suas diferentes dimensões com a pobreza 

propriamente dita, e relegar a último plano a questão da renda. 

Para o pesquisador, aceitar que a pobreza é 

multidimensional não implica automaticamente analisar todas as 

dimensões, simultaneamente. Em termos práticos, reconhecer que a 

pobreza é multidimensional não requer, necessariamente, o uso de 

medidas multidimensionais de pobreza, por mais comum que seja. 

As dificuldades impostas pela multidimensionalidade têm obrigado 

os acadêmicos a lidarem com o problema por meio da utilização de 

índices sintéticos, que são medidas que combinam várias dimensões 

e as reduzem a um indicador final unidimensional, como veremos 

mais detalhadamente nos próximos capítulos. 

 

1.7. APONTAMENTOS CRÍTICOS ACERCA DAS 
CONCEPÇÕES DE POBREZA 

 

A partir do exposto, observa-se que, ao longo do 

tempo, o entendimento sobre pobreza movimentou-se gradual e 

progressivamente em direção a uma expansão conceitual. Da 
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preocupação primordial em conter os marginais das “Poor laws” 

inglesas, passamos por outros estágios de compreensão, até que se 

chegasse à noção atual que abarca a multidimensionalidade.  

As formulações recentes não chegaram a desbancar 

por completo as formas mais antigas de perceber a questão como 

aquelas de “underclass norte-americanas” inquinadas de 

preconceito. Por isso, ainda hoje se pode observar a coexistência de 

diversos modos de compreender o fenômeno, tanto no âmbito da 

realização de estudos sobre o tema como das intervenções e ações 

governamentais de enfrentamento dessa problemática. 

Assim, os vários conceitos de pobreza não devem 

ser vistos como se competissem entre si. Conforme aqui colocado, 

além da possibilidade de coexistência entre eles, as últimas 

formulações tendem a abarcar contribuições das primeiras, de 

maneira que as várias dimensões trazidas por cada uma delas 

sejam incorporadas e articuladas, dando corpo a uma nova 

elaboração. Tal evolução no modo de se perceber a questão oferece 

um espectro amplo de possibilidades de análise. 

Como se viu, entre as múltiplas facetas que 

compõem a problemática, tem surgido nos últimos anos a tendência 

de se incorporarem à discussão aspectos subjetivos ligados à 

questão, ou seja, as percepções das pessoas pobres sobre suas 

condições de vida. Autores como De Vos e Garner (1991), Kapteyn, 

Kooreman e Willemse (1988), Pradham e Ravallion (1998) tem 

desenvolvido análises da pobreza a partir dessa perspectiva 

subjetiva das pessoas. Este enfoque subjetivo que tenta capturar a 

percepção que os pobres têm sobre sua situação, focalizando os 

aspectos valorativos e de significação da condição vivenciada. O 

desenvolvimento de pesquisas participativas de avaliação subjetiva 

da pobreza tem apontado para o fato de que, além das privações de 

caráter socioeconômico, os pobres são acometidos por sentimentos 

de baixa autoconfiança e dignidade. Pela dificuldade de se captar a 

abstração inerente à percepção subjetiva da pobreza, e em virtude 
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de outros obstáculos relativos ao custo e à complexidade impõem-se 

grandes restrições à realização desse tipo de pesquisa. Por isso, 

estudos dessa natureza ainda são pouco numerosos em relação 

àqueles que se atêm aos aspectos objetivos do fenômeno. 

Entretanto, mesmo se adotarmos conceitos menos 

extensos sobre a pobreza, que não considerem os aspectos 

subjetivos, as investigações sobre o tema são imbuídas de grandes 

dificuldades e limitações. Medidas simples, baseadas em renda ou 

consumo, por exemplo, são as mais comuns internacionalmente, por 

apresentarem a vantagem de que os dados necessários são 

geralmente disponíveis. No entanto, apesar de seus méritos 

substantivos, medidas de pobreza baseadas apenas sobre a renda 

têm limitações. É difícil assegurar a comparabilidade entre países e 

estabelecer uma definição robusta de uma linha de pobreza 

universalmente viável. 

Em um campo de estudos que predomina, por 

razões pragmáticas, a métrica monetarista, é bom lembrar que a 

insuficiência de renda deve ser vista como uma dimensão 

importante, mas não a única dimensão relevante da pobreza, pois 

esse tipo de investigação pode incorrer em perdas na captura e na 

análise de outras dimensões do fenômeno. A abordagem das 

necessidades básicas insatisfeitas, por sua vez, ressalta a escassez 

de vários tipos de bens e de capital por parte dos pobres como a 

maior fonte de privação. Tal enfoque também enfrenta problemas de 

mensuração, além de se deter apenas a carências de ordem 

material, assim como acontece com as medidas de renda. 

Em síntese, a categoria epistemológica empregada 

para referir-se à pobreza tem variado ao longo da história. 

Tradicionalmente, essas concepções estão impregnadas de ênfase 

no indivíduo, culpabilizando o pobre por sua condição e apontando 

para a necessidade de mecanismos de empoderamento a fim de 

que os indivíduos superem essa situação. Quer se fale de 

vulneráveis, pobres ou população subalternizada, definir a pobreza, 
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em última instância, representa tratar um grande contingente de 

pessoas com demandas e direitos que buscam a inclusão pela 

cidadania na civilização moderna, estando eles presentes tanto em 

países desenvolvidos quanto naqueles considerados em 

desenvolvimento, e implicando na compreensão das contradições 

inerentes a diferentes classes sociais em um sistema capitalista. 

A Figura 1 esquematiza o surgimento das principais 

definições de pobreza no período histórico, demonstrando que elas 

foram mais discutidas e tiveram maior repercussão no meio 

acadêmico e no técnico-governamental em determinadas fases da 

história, mas que, ainda assim, permaneceram contribuindo para o 

entendimento desse fenômeno. 

Figura 1 – Representação Gráfica das Noções de Pobreza na 
Linha do Tempo 

Fonte: Elaboração Própria do autor. 
 

Outras definições de pobreza poderiam ser citadas, 

o que demonstra que a conceptualização da pobreza não é trabalho 

concluído. Por isso, analisar esse fenômeno continua tendo validade 

no sentido que se faz necessário caracterizar e identificar os 

principais elementos que compõem o conceito de pobreza, com a 

finalidade de acrescentar conhecimento haja vista o fato de que uma 

melhor definição representará um passo significativo para 

compreendê-la em seus determinantes e enfoques, bem como 
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melhor aferir sua intensidade, gravidade ou profundidade em termos 

instrumentais (ou seja, por meio de indicadores).  

Como um exercício analítico que auxiliará na 

compreensão da problemática conceitual da pobreza, torna-se 

relevante, nesse bojo, entender que as definições ora mencionadas 

nas seções anteriores deste capítulo podem ser agrupadas em duas 

grandes categorias para além de suas singularidades em: 

concepções unidimensionais e as multidimensionais. As primeiras se 

caracterizam por vincular pobreza a uma situação de insuficiência ou 

de carência perante um único atributo (habitualmente a renda). Já as 

demais, vide Boltvinik (2007), são moldadas para dar uma 

explicação mais ampla, incluindo assim mais atributos explicativos. 

Algumas dessas definições são apresentadas a seguir, no Quadro 1, 

que aplica essa categoria de análise proposta. 

Quadro 1 – Definições do Conceito de Pobreza por Dimensão 

UNIDIMENSIONAIS MULTIDIMENSIONAIS 
Para Fields (2001), a pobreza é a incapacidade 
de um indivíduo de ou uma família de dispor 
dos recursos suficientes para satisfazer suas 
necessidades básicas. 

Boltvinik, citado por Dieterlen (2007), assinala 
que a pobreza é um situação complexa, 
expressada em um conjunto de carências que 
podem ameaçar a dignidade de quem as 
padece. 

Para Hangenaars (1996), a pobreza é uma 
situação na qual o bem estar de uma família, 
derivada de sua disposição de recursos, cai 
abaixo de certo nível de bem estar mínimo, 
denominado de linha de pobreza. 

Sen (1992) assinala que a pobreza não se 
deveria medir de acordo com o acesso a bens 
materiais e sociais, senão que é fundamental 
que as pessoas tenham a capacidade de usa-
los adequadamente, para que os permita 
prover-se da liberdade para buscar seu bem 
estar. 

A CEPAL (2000) sustenta que a pobreza 
significa a carência de ingressos suficientes 
com respeito a um limiar de renda absoluto, 
ou linha de pobreza, que corresponde ao 
custo de uma cesta de consumo básico. 

Narayan (2000) afirma que a pobreza tem a ver 
com “quatro sistemas de integração social: 
democrático e jurídico, o mercado de 
trabalho, o de proteção social, da família e da 
comunidade”. 

Ravallion (1992) argumenta que a pobreza 
existe em uma sociedade, quando uma ou 
mais pessoas não tem um nível de bem estar 
econômico que as permita ter um mínimo 
razoável face aos padrões da sociedade. 

Max-Neef et al. (1986) distinguem entre 
necessidades e satisfatores. As necessidades 
são absolutas, já que são as mesmas em 
todas as culturas e períodos históricos, mas 
os satisfatores das necessidades estão 
determinados culturalmente, e por isso, 
geralmente são diferentes em cada 
sociedade. 

O Banco Mundial calcula linhas de pobreza 
(...) de 1 ou 2 dólares em termos da paridade 
de poder de compra (PPC) de 1993, esta mede 
o poder de compra relativo da moeda (...) se 
consideram em pobreza absoluta (...) aquelas 
pessoas que vivem com menos de U$ 1por 
dia e em pobreza relativa aquelas que vivem 
com menos de U$ 2 diários.  

Spicker (2000) registra onze possíveis formas 
de identificar a palavra pobreza como 
necessidade, padrão de vida, insuficiência de 
recursos, carência de seguridade básica, falta 
de titularidade, privação múltipla, exclusão, 
desigualdade, classe, dependência e 
padecimento inaceitável. 

Fonte: Quadro extraído de Herrera & Barichello (2015), pp. 50. 
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A principal limitação da análise da conceituação e da 

pesquisa sobre pobreza para Chambers (1992) reside no fato de que 

a pobreza continua a ser uma característica dos indivíduos ou das 

famílias (que é indivíduos ou famílias que não têm renda, segurança 

e auto-estima) e os efeitos desta às vezes são representados como 

causas. Na verdade, o que se percebe é que a pobreza é uma 

construção, que é interpretada de diferentes maneiras por diferentes 

atores. O mais importante neste reconhecimento é que essas 

construções são profundamente políticas. 

Chambers (1992) argumenta que a pobreza se torna 

uma entidade tangível por meio de sua conceituação na corrente 

principal de pesquisa sobre pobreza. Ela é um estado que é externo, 

em que as pessoas afetadas, indivíduos ou famílias, podem recair 

nela, temporariamente ou de forma permanente. 

Ela não é enxergada como a consequência das 

relações sociais ou das categorias através das quais as pessoas a 

identificam e agem no mundo social. Notavelmente, a maneira em 

que a pobreza é definida ao longo do tempo a separa dos processos 

sociais de acumulação e distribuição da riqueza, despolitizando-a. 

Este efeito notado de despolitização (ou mesmo, 

naturalização) fica mais nítido no momento em que se busca o 

pragmatismo instrumental para transformar o conceito da pobreza 

em medida. Porém, sabe-se que, na definição de pobreza, grande 

parte das pesquisas e teorizações busca desnaturalizá-la como 

forma de facilitar a sua mensuração. No próximo capítulo, será 

discutida a problemática da mensuração a partir da compreensão do 

que se entende por “indicador”, do seu uso, de suas peculiaridades, 

limitações e implicações políticas. 

  



49 
 

CAPÍTULO 2 – DO PRAGAMATISMO INSTRUMENTAL: 
UMA DISCUSSÃO SOBRE INDICADORES E A 
PROBLEMÁTICA DA MENSURAÇÃO DA POBREZA 
 

 

No capítulo anterior a discussão foi centrada nas 

visões que a concepção de pobreza assumiu ao longo da história 

(especialmente, como produto de uma determinada conjuntura 

política) e, mais recentemente, a partir do momento que o estudo 

dessa problemática foi retomado pelas agências de pesquisa, pelos 

governos e pelos organismos internacionais. Tal discussão 

preliminar sobre o conceitual de pobreza é fundamental não apenas 

na medida em que os indicadores, que são o objeto de estudo deste 

trabalho monográfico, estão intrinsecamente vinculados a um 

conteúdo abstrato ou a uma ideia preexistente que eles querem 

expressar, mas também porque se mostram como instrumento de 

políticas públicas, notadamente utilizados pelos governos e, assim, 

politicamente significativos em relação à forma como esses atores 

atuam em face da questão da pobreza. Portanto, é forçoso 

reconhecer que não existe indicador sem um conceito preconcebido, 

e nem mesmo se encontram estes desprovidos de alguma 

significação política. 

Um estudo completo sobre pobreza deve, segundo 

Medeiros (2012), identificar, julgar e medir, para adiante tentar 

explicar as suas causas. No entanto, vamos nos preocupar nesse 

capítulo com só uma diminuta parte desse processo (pequena, mas 

importantíssima), que é a mensuração. Cabe notar que o exercício 

de medir a pobreza pode parecer uma atividade trivial ou simples, 

mas não o é. Na verdade, é uma tarefa mais difícil do que aparenta 

ser. 

Nesse sentido, existem dois grandes desafios que a 

mensuração desse fenômeno social deve levar em conta ao 

empreender tal atividade. O primeiro desafio, com base em Medeiros 

(2012, p. 15), é fazer com que a medida reflita uma ideia, um 
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significado ou retrate uma face da realidade. Já o segundo desafio 

repercute na transformação desse significado em uma ferramenta, 

ou seja, combinar uma “filosofia de justiça a um pragmatismo 

instrumental”.  

É obvio que a lista desafios é muito maior, mas 

esses dois dão uma dimensão das dificuldades enfrentadas quando 

se escolhe medir a pobreza de uma maneira e não de outra, até 

porque existem determinantes políticos que influenciam nesse 

processo. Vejamos o que venha a ser indicador, suas propriedades, 

funções, taxonomias e limitações para seu uso técnico e político. 

 

2.1. INDICADORES: CONCEITO, FUNÇÃO, 
PROPRIEDADES, LIMITAÇÕES E IMPLICAÇÕES 
POLÍTICAS 

 

Para Medeiros (2012, p. 17) “não há medidas de 

desigualdade certas ou erradas, justas ou injustas. Medidas são 

apenas instrumentos, uma extensão das ideias. São as ideias que 

devem ser julgadas.” Isto quer dizer que toda medida de pobreza ou 

de desigualdade, como observamos essa diferença no capítulo 

anterior, expressa valores morais. Mais especificamente, significa 

que por detrás de formulações matemáticas e estatísticas 

aparentemente neutras existe uma filosofia de justiça implícita.  

Jannuzzi (2005) utiliza tese similar à empregada por 

Medeiros para explicar o que vem a ser “indicador”. Para o célebre 

autor, no campo das políticas públicas, indicadores sociais são 

medidas usadas para permitir a operacionalização de um conceito 

abstrato ou de uma demanda de interesse programático. Em termos 

práticos, os indicadores apontam, indicam, aproximam e ou 

traduzem as dimensões sociais de interesse definidas a partir de 

escolhas teóricas ou políticas realizadas anteriormente. 

Nesta mesma linha, Colman e Nixson (1981) 

afirmam que a medida direta do desenvolvimento de um fenômeno 
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social seria impraticável, sendo necessária, portanto, a utilização de 

indicadores para o desempenho dessa tarefa. 

Os indicadores empregados para medição dos 

fenômenos sociais são conhecidos por “indicadores sociais” ou 

“indicadores socioeconômicos”. Os indicadores quantitativos 

englobam todas as formas de medição dos fenômenos estudados 

pelas diversas ciências praticadas pelo homem. 

Essas ferramentas surgiram com as ciências 

naturais, a partir da construção de modelos específicos, 

apresentando resultados satisfatórios devido ao seu caráter 

determinístico. 

Já no caso das ciências sociais, as relações se dão 

de forma estocástica6, pois não há ligação direta entre causa e 

efeito, em que o surgimento da causa apenas aumenta a 

possibilidade de o efeito ocorrer (TRZESNIAK, 1998). 

Em função dessa limitação, os indicadores sociais 

não possuem o mesmo grau de consenso e nem a mesma força 

explicativa daqueles utilizados nas ciências exatas. Sua efetividade 

para explicação dos fenômenos analisados difere no espaço e no 

tempo. 

Em suma, para Mourão (2006), pode-se identificar 

um indicador como uma estatística, um fato, uma medida, uma série 

quantitativa de dados (indicador quantitativo) ou uma série de 

evidências ou percepções postuladas sobre a realidade (indicador 

qualitativo). 

Em relação ao surgimento dos indicadores, seu 

desenvolvimento e uso são mais recentes e estão intrinsicamente 

ligados com a criação da área de estudo da política pública (como 

ramo da Ciência Política tradicional) e à consolidação das atividades 

                                                           
6
 Em termos probabilísticos, processos estocásticos são aqueles que estão sob controle do 

acaso, ou seja, são aleatórios, onde o passado não tem qualquer vínculo com o futuro. São 
irregulares e governados pelas condições do acaso. É o oposto do comportamento 
determinístico. 
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de planejamento do setor público por força do fortalecimento do 

papel do Estado no pós-guerra. 

Se no início da história e da evolução dos 

indicadores, predominava a exclusiva quantificação, seja de 

pessoas, recursos ou equipamentos, foi a partir de 1920, e 

particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, que a 

estatística mudou completamente, saindo das mãos exclusivas dos 

economistas e passando a ser produzida por departamentos, 

agências e divisões de repartições públicas nacionais. 

Ainda que nos anos 1920 e 1930 possam ser 

identificadas contribuições significativas para a construção de um 

marco conceitual, foi somente na década de 1960, na visão de 

Jannuzzi (2002), que ocorreram tentativas mais sistemáticas de 

organização e acompanhamento das transformações sociais e 

aferição do impacto das políticas públicas nas sociedades 

desenvolvidas e subdesenvolvidas. Nesse contexto, começaram a 

se avolumar evidências do descompasso entre crescimento 

econômico e melhoria das condições sociais da população, 

principalmente em países subdesenvolvidos. 

Instituições multilaterais como OCDE, Unesco, FAO, 

OIT, OMS, Unicef e a Divisão de Estatística das Nações Unidas, 

reconhecendo os limites dos indicadores puramente econômicos, 

passaram a empreender esforços conceituais e metodológicos para 

desenvolvimento de instrumentos de mensuração do bem-estar e de 

mudança social. Somados a isso, livros como Social indicators 

(1967), de Bauer, e Toward a social report (1966), publicação oficial 

do governo dos Estados Unidos, foram desenvolvidos sob 

encomenda do Presidente Lyndon B. Johnson, representando 

marcos importantes no processo que ficou conhecido, na década de 

1960, como “Movimento de Indicadores Sociais”. 

Em muitos países os setores de estatísticas públicas 

nacionais incorporaram novas dimensões investigativas e passaram 

a produzir relatórios sociais de forma sistemática, acreditando que, 
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com sistemas abrangentes de indicadores sociais, seria possível 

organizar melhor as ações dos governos, o que proporcionaria níveis 

crescentes de bem-estar social (BAUER, 1967). 

O crescente destaque dado ao planejamento 

governamental e, por conseguinte, à estatística gerou expectativas 

para além do possível em curto e médio prazo. Assim, os 

insucessos, sucessos parciais e excessos do planejamento 

tecnocrático criaram, nos anos 1970, o revés em relação à década 

anterior, gerando uma espécie de ceticismo tanto com o 

planejamento público quanto para a finalidade e utilidade dos 

sistemas de indicadores sociais (HAKKERT, 1996). 

Por sua vez, a década de 1980, com a crise fiscal do 

Estado, foi palco de novas experiências de formulação, 

implementação e avaliação de políticas públicas, como os 

planejamentos local e participativo, diminuindo o descrédito dos 

indicadores sociais e restabelecendo a pertinência instrumental. 

Nesse sentido, universidades, sindicatos, centros de pesquisa e 

agências vinculadas ao sistema de planejamento público passaram 

a desenvolver esforços para aprimoramento conceitual e 

metodológico de instrumentos mais específicos de quantificação e 

qualificação das condições de vida, da pobreza estrutural e outras 

dimensões da realidade social (JANNUZZI, 2002). 

Os indicadores exercem várias funções e tem 

fundamental utilidade para as análises desenvolvidas pelas ciências 

sociais, especialmente no âmbito de estudo das políticas públicas, 

como já foi dito. A principal delas é a de subsidiar as atividades de 

planejamento público e a formulação de políticas publicas nas 

diferentes esferas de governo, possibilitando o monitoramento das 

condições de vida e bem-estar da população por parte do poder 

público e da sociedade civil e permitindo o aprofundamento da 

investigação acadêmica sobre a mudança social e sobre os 

determinantes dos diferentes fenômenos sociais (MILES, 1985; UN, 

1988). 
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Para a pesquisa acadêmica, o indicador social é, 

pois, o elo entre os modelos explicativos da teoria social e a 

evidência empírica dos fenômenos sociais observados. De uma 

perspectiva programática, o indicador social é um instrumento 

operacional para monitoramento da realidade social, para fins de 

formulação e reformulação de políticas públicas (CARLEY, 1985; 

MILES, 1985). 

Sem dúvida, o conhecimento do significado, dos 

limites e potencialidades dos indicadores sociais pode ser de grande 

utilidade para os diversos agentes e instituições envolvidos na 

definição das prioridades sociais e na alocação de recursos do 

orçamento público. Segundo Jannuzzi (2002), se bem empregados, 

os indicadores podem enriquecer a interpretação empírica da 

realidade social e orientar de forma mais competente a análise, 

formulação e implementação das políticas públicas. Na negociação 

das prioridades sociais, esses indicadores podem contribuir no 

dimensionamento das carências a atender nas diversas áreas de 

intervenção. 

Nesse sentido, pode-se assumir que o indicador é 

uma ferramenta de análise que o cientista social, o economista ou o 

cientista político lançam mão para desenvolver as suas avaliações 

da realidade social que se apresenta no todo ou em suas partes. 

Como tal essas medidas utilizadas devem possuir propriedades que 

tornem essa análise possível, rigorosa e confiável. Jannuzzi (2005) 

apresenta lista de 12 (doze) propriedades desejáveis que aliadas a 

uma lógica de aplicação e a um objetivo almejado proporcionam a 

compreensão daquilo que venha a ser um indicador social e de sua 

validade. No Quadro 2 verificam-se dispostas as doze propriedades 

cuja avaliação de aderência e de não aderência deve determinar o 

uso, ou não, do indicador. 
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Quadro 2 – Propriedades desejáveis aos indicadores 

Fonte: Quadro extraído de Jannuzzi (2005), pp. 140. 

 

Segundo Carley (1985), existem vários sistemas de 

classificação para os indicadores sociais. A mais comum é aquela 

que divide os indicadores por área temática da realidade social a 

qual se referem. Nesse caso, podem-se identificar os indicadores de 

saúde, os educacionais, os de mercado de trabalho, os de 

habitação, os indicadores demográficos, os de segurança pública e 

violência e outros. 

Outra tipologia muito usual é aquela que divide os 

indicadores entre objetivos e subjetivos. Os primeiros referem-se a 

ocorrências concretas ou a entes empíricos da realidade social, 

construídos a partir das estatísticas públicas disponíveis, como o 

percentual de domicílios com acesso à rede de água, a taxa de 

desemprego, a taxa de evasão escolar ou o risco de acidentes de 

trabalho (JANNUZZI, 2005). 

Os indicadores subjetivos, por sua vez, 

correspondem a medidas construídas a partir da avaliação dos 

indivíduos ou especialistas com relação a diferentes aspectos da 

realidade, levantados em pesquisas de opinião pública, surveys, 

grupos focais, como a avaliação da qualidade de vida, o nível de 

confiança nas instituições, a percepção da corrupção, a performance 

dos governantes. 

PROPRIEDADES 

ADÊRENCIA OU NÃO 
(+ ou -) 

INDICADOR 
1 

INDICADOR 
2 

1 Relevância para a agenda política   

2 Validade de representação do conceito   

3 Confiabilidade da medida   

4 Cobertura populacional   

5 Sensibilidade às ações previstas   

6 Especificidade ao programa   

7 Transparência metodológica na sua construção   

8 Comunicabilidade ao público    

9 Factibilidade operacional para sua obtenção    

10 Periodicidade na sua atualização   

11 Desagregabilidade populacional e territorial   

12 Comparabilidade da série histórica   

Total de propriedades (+)   
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Os indicadores também podem ser classificados 

como simples ou complexos, ou, na terminologia que se tem 

empregado mais recentemente, como analíticos ou sintéticos. 

Segundo Jannuzzi (2005), o que os diferencia essencialmente é, 

como as denominações sugerem, o compromisso com a expressão 

mais analítica ou de síntese do indicador.  

Porém, há uma ideia subjacente a essa 

diferenciação entre indicadores analíticos e sintéticos, de que os 

últimos, ao contemplarem no seu cômputo um conjunto mais amplo 

de medidas acerca da realidade social de uma localidade, tenderiam 

a refletir o comportamento “médio” ou situação “típica” dessa 

localidade em termos de desenvolvimento humano, qualidade 

devida, vulnerabilidade social ou outro conceito operacional que lhes 

deu origem. No entanto, ao partir dessa premissa de que é possível 

apreender o “social” por meio da combinação de múltiplas medições 

dele, não se sabe – ao fim e ao cabo – quais as mudanças 

específicas ocorridas e qual a contribuição ou o efeito dos 

programas públicos específicos sobre sua transformação. 

Além disso, ocorre também um questionamento 

quanto ao grau de “proximidade entre a medida e o conceito original 

e da usual subsunção do último pela primeira, em que o indicador 

adquire o status de conceito, como no caso da proporção de famílias 

com renda abaixo de determinado valor, que passou a designar a 

população indigente, que passa fome, etc”. (ROCHA, 2003, p.39). 

Para melhor esclarecer essa diferença entre os 

indicadores analíticos e os sintéticos é necessário examiná-los a 

partir de exemplos. Assim, a taxa de evasão escolar, a taxa de 

mortalidade infantil e a taxa de desemprego são medidas 

comumente empregadas para análise de questões sociais 

específicas no campo da educação, da saúde e do mercado de 

trabalho, expressando conceitos e produzindo informações de forma 

simples. Além do mais, medidas como Índice de Preços ao 
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Consumidor7ou Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)8 

procuram sintetizar várias dimensões empíricas da realidade 

econômica e/ou social em uma única construção ou medida. 

Cabe notar ainda que existem outras tipologias 

aplicadas a classificação de indicadores que são interessantes, mas 

que não serão detalhadas nesse trabalho. Dentre elas, encontram-

se aquelas que tratam da natureza processual de análise de 

políticas públicas divididas em: indicador-insumo, indicador-

processo, indicador-resultado e indicador-impacto. 

No Quadro 3 abaixo estão dispostas as principais 

categorias de classificação para indicadores, que auxiliam na 

compreensão dos usos e funcionalidades dessas medidas. No 

entanto, como já dito anteriormente, este estudo vai focar sua 

análise sobre uma espécie desses indicadores, isto é, daqueles que 

buscam entender, medir e tratar da pobreza.  

Quadro 3 – Quadro de tipologias mais usuais de indicadores 

NATUREZA TIPO 

Processual Insumo / recurso 

Processo / fluxo 

Resultado / Produto 

Impacto / Efeito 

Objetividade Objetivo / Quantitativo 

Subjetivo / Qualitativo 

Complexidade Analítico / Simples 

Sintético / Complexo 

Fonte: Elaboração Própria do autor com dados extraídos de Jannuzzi (2005). 

 

No que tange as suas limitações, o uso de 

indicadores convive com problemáticas de ordem técnica, bem como 

de natureza política. Vale observar que parte dos problemas 

técnicos encontrados na construção e uso dos indicadores influencia 

e gera problemas também na dimensão política. 

                                                           
7
 O índice de preços corresponde a uma média ponderada de variações relativas de preços 

de diferentes tipos de produto (alimentação, educação, transporte, etc.) 
8
 O IDH corresponde a uma média de medidas derivadas originalmente de indicadores 

simples ou analíticos) de escolarização, alfabetização, renda média e esperança de vida. 
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Na dimensão técnica encontram-se pelo menos três 

grandes questões: a reificação da medida (distanciamento do 

conceito), a inversão metodológica (mitificação das técnicas 

quantitativistas) e o processo de seleção de indicadores a partir de 

suas propriedades e finalidades. 

Como bem observa Jannuzzi (2002), parece estar se 

consolidando uma prática corrente a substituição do conceito 

preconcebido pela medida supostamente criada para 

“operacionalizá-lo”, sobretudo no caso de conceitos abstratos 

complexos como desenvolvimento humano, condições de vida, 

qualidade de vida, responsabilidade social ou mesmo, pobreza. 

Embora definidos muitas vezes de forma bastante 

abrangente, os conceitos são operacionalmente banalizados, como 

se os indicadores e os índices criados fossem a expressão exata, 

mais válida ou ideal desses conceitos. 

Uma simulação clara desse problema ocorre quando 

se busca realizar uma avaliação da melhoria das condições de vida 

ou do desenvolvimento humano em países, regiões e cidades, 

reduzindo-se tal análise tão somente a uma apreciação da variação 

do indicador construído. Não tendo ocorrido modificação no 

indicador, logo, não seriam percebidos eventuais avanços ou 

retrocessos das condições de vida ou desenvolvimento humano, 

ainda que fossem realizados (ou não) ações em políticas públicas 

para produzir a mudança social em uma dimensão não contemplada 

pela medida. 

A “reificação” da medida em detrimento do conceito 

tem outro desdobramento muito preocupante sobre o campo da 

formulação das políticas públicas, que é o de reforçar a tendência de 

encará-la como isenta de valores ideológicos ou políticos, como se 

na sua construção não interviessem orientações teóricas e opções 

metodológicas dos seus proponentes. Contudo, como bem se sabe, 

a própria escolha da parcela da realidade que se quer retratar 

envolve um julgamento de valor. 
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A segunda limitação técnica ocorre quando há uma 

inversão da boa prática metodológica na construção de indicadores, 

privilegiando-se os métodos matemáticos e estatísticos neste 

processo em detrimento da necessidade de aprofundamento teórico 

no delineamento do conceito para que este melhor abarque ou 

retrate a realidade a qual se vincula, buscando sempre a riqueza de 

detalhes e maior abrangência possível. Nessas situações de 

inversão, primeiro se define a medida para depois inferir o conceito a 

partir da medida.  

Essa prática equivocada tem sido adotada cada dia 

mais pelas ciências sociais aplicadas, em virtude da influência 

positivista (quantitativista), nas propostas de criação de novos 

indicadores. Imagina-se que, desse modo, pela combinação de 

diversos indicadores sociais, referidos a múltiplas dimensões da 

realidade e agregados por meio de algum processo estatístico 

sofisticado, pode-se chegar a um indicador final com conteúdo social 

substantivo, de pronta identificação com o mundo empírico 

(JANNUZZI, 2002). 

No entanto, sabe-se que a mitificação da forma 

sobre a ideia deturpa a construção de um indicador ao tentar retirar 

o aspecto subjetivo, extremamente importante, nesse processo. 

Como vimos, a escolha da realidade complexa que se quer retratar, 

a capacidade de apreensão (síntese) da realidade presente no 

conceito (e a sua concepção teórica) e a própria opção dos pesos na 

criação da métrica são requisitos inerentemente subjetivos que 

determinam o processo de mensuração. 

A terceira limitação técnica relativa ao uso dos 

indicadores refere-se à seleção. A seleção de indicadores é uma 

tarefa delicada, pois não existe uma teoria formal que permita 

orientá-la com estrita objetividade. Em tese, fundamentalmente, é 

preciso garantir que exista, de fato, uma relação recíproca entre 

indicando (conceito) e os indicadores propostos. Para isso, recorre-

se a observação das propriedades do indicador para essa seleção. 
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De uma perspectiva aplicada, dadas as 

características do sistema de produção de estatísticas públicas, é 

muito raro dispor de indicadores sociais que gozem plenamente de 

todas estas propriedades, cabendo ao analista avaliar os trade-offs 

do uso das diferentes medidas que podem ser construídas. Com 

base nas propriedades já apresentadas nesta seção e ensinadas por 

Jannuzzi (2005), podem ser encontradas algumas dificuldades que 

tornarão a seleção das medidas uma celeuma para o analista de 

políticas públicas. Na oportunidade, observaremos as implicações 

quanto à validade, à inteligibilidade e à confiabilidade. 

Limitações na validade de vários indicadores sociais 

parecem estar na raiz de alguns achados incongruentes na pesquisa 

social quantitativa. Trabalhos desta natureza são pródigos em 

apontar, por exemplo, que não há associação entre desemprego e 

pobreza, violência e condições de vida, sem questionar se, na 

realidade, a falta de significância estatística na correlação (linear, 

vale lembrar) entre os indicadores empregados deriva de falta de 

validade da medida em representar as dimensões sociais referidas. 

Invariavelmente, há pouca reflexão sobre a validade dos indicadores 

e menos ainda da estrutura de causalidade entre as dimensões 

sociais estudadas, outro aspecto que pode afetar a inferência sobre 

a associação entre variáveis. 

Além de garantir a validade do indicador em relação 

ao conceito representado, é preciso certificar-se da confiabilidade 

para as cifras calculadas. Indicadores podem estar sujeitos a erros 

sistemáticos advindos do processo de coleta dos dados usados na 

sua construção, além de, eventualmente, erros amostrais, se 

construídos a partir de dados provenientes de pesquisas de campo. 

Isto deve ser considerado quando da elaboração de rankings de 

países, regiões, estados e municípios em termos de indicadores 

sociais, especialmente quando estas listas forem usadas para eleger 

prioridades na distribuição de recursos públicos ou priorizar o 
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tratamento de determinados problemas pelas políticas públicas, 

inseridos na agenda política dos governos.  

A inteligibilidade é outra propriedade importante, 

com a finalidade de garantir a transparência das decisões técnicas 

tomadas pelos administradores públicos e a compreensão das 

mesmas por parte da população, jornalistas, representantes 

comunitários e demais agentes públicos. Na discussão de planos de 

governo, orçamento participativo e projetos de intervenção social, os 

técnicos de planejamento e os analistas de políticas públicas devem 

se valer, tanto quanto possível, de alguns indicadores sociais mais 

facilmente compreendidos (taxa de mortalidade infantil, renda 

familiar) ou cujo uso sistemático já os tenha consolidado (índice de 

preços, taxa de desemprego). Nessas situações, o emprego de 

indicadores muito complexos pode ser visto como abuso 

tecnocrático dos policy-makers, primeiro passo para o fracasso 

(policy failure) na implementação de um programa ou projeto 

público. 

Assim, a escolha de indicadores sociais para 

avaliação de políticas públicas depende, além de suas propriedades, 

da finalidade a que se destinam. Na proposição de um modelo de 

avaliação das políticas públicas, a matriz de indicadores sociais deve 

ser necessariamente complexa, contemplando indicadores relativos 

às diferentes políticas setoriais, às distintas fases do processo de 

implementação dos programas e aos objetivos a que se destinam. 

Cada fase do processo de formulação e 

implementação da política pública requer o emprego de indicadores 

específicos, cada qual trazendo elementos e subsídios distintos para 

o bom encaminhamento do processo. Na implementação de uma 

política pública é preciso avaliar o esforço despendido através de 

indicadores-insumo e indicadores-processo de avaliação da 

eficiência dos recursos empregados. Na avaliação de políticas 

implementadas, os resultados devem ser aferidos por meio de 

indicadores-produto de diferentes tipos para medir a eficácia no 
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cumprimento das metas específicas e a efetividade social das 

soluções sugeridas. 

No entanto, o que se sobressai em decorrência das 

limitações técnicas dos indicadores, e que mais interessa, é a 

implicação política disso.  

É evidente que se deve ter muito cuidado com essa 

supervalorização do método, pois isto pode acarretar um 

distanciamento do conceito e, por conseguinte, uma captação 

deturpada da realidade social e de sua dinâmica a qual se deseja 

refletir, limitando o significado em relação à realidade concreta. 

Geralmente ocorre que esta limitação do significado via mensuração 

mostra-se também politicamente significativa. 

Nesse sentido, é importante notar que a opção por 

um determinado indicador ou forma de mensuração pelos governos 

envolve uma escolha política que pode limitar tanto o diagnóstico 

quanto a resposta dada ao problema, pois a utilização destes 

instrumentos de política pública, quando distorcidos pelos interesses 

de atores e instituições em torno de teorias justificadoras, 

provavelmente conduzirá a falhas da própria política pública (policy 

failure) e a uma limitação da capacidade de resposta do Estado a 

essa problemática. 

Em primeiro lugar, os diagnósticos, por mais 

abrangentes que sejam, são retratos parciais e enviesados da 

realidade, espelham aquilo que a visão de mundo e a formação 

teórica dos analistas de políticas públicas e técnicos de 

planejamento permitem ver ou priorizam enxergar. Assim, as 

soluções visualizadas e as especificações dos programas estão 

determinadas, a priori, pelas limitações do diagnóstico e, em última 

instância, pelas limitações dos conhecimentos científicos trazidos 

pelas diferentes disciplinas acerca dos fenômenos sociais, 

inerentemente complexos. 

Além disso, a defasagem entre a formulação e a 

implementação pode tornar inadequadas às iniciativas formuladas, 
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em virtude de mudanças do contexto social e de novos desafios, não 

antevistos no planejamento. 

Já a implementação da política pública está sujeita 

ao papel crucial desempenhado pelos agentes encarregados de 

colocá-la em ação, que podem potencializar ou criar barreiras 

adicionais à sua efetivação. Como tem mostrado a experiência 

histórica, a resistência às mudanças — legítima ou não — pelos 

agentes implementadores e os embates corporativos ou político 

partidários entre as diferentes esferas de poder público são 

elementos que não podem ser desprezados no processo de 

formulação e implementação de políticas públicas. 

Por fim, a fase da avaliação, aquela intrinsicamente 

relacionada com uso de indicadores, se notabiliza por garantir a 

esses um papel extremamente importante na definição do sucesso 

de uma determinada política pública. Insta salientar que é 

justamente nessa etapa do ciclo de política pública (policy cycle) 

onde fica mais evidente o mau uso dos indicadores, uma vez que 

podem determinar a continuidade ou fracasso de uma política pela 

divulgação de um estudo ou de análise equivocada da atuação 

governamental. Além do mais, não se pode negligenciar que o 

próprio governo pode fabricar indicadores, ou mesmo se apropriar 

daqueles que criem melhores condições de avaliação e imagem 

mais positivas junto à população e à opinião pública (mídia). 

No contexto de uma sociedade democrática, os 

processos de planejamento e de policy-making não podem ser 

conduzidos somente de forma tecnocrática, como se as pressões 

políticas não fossem legítimas ou como se os interesses divergentes 

não devessem ser explicitados. O planejamento público é um jogo 

político legítimo, no qual participam e devem participar técnicos de 

planejamento, analistas de políticas públicas e vários outros 

stakeholders, isto é, outros grupos de pressão interessados na 

definição das políticas, no governo, na sociedade civil e nas 

diferentes instâncias da burocracia. Não é um processo linear, mas 
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permeado de vicissitudes e sujeito a diversas condicionantes 

político-institucionais que extrapolam o simples ato técnico-cientifico 

de se construir uma métrica. 

 

2.2. A MENSURAÇÃO DA POBREZA E SUA 
PROBLEMATIZAÇÃO POLÍTICA 
 

A pobreza é um fenômeno antigo que se reflete na 

escassez ou insuficiência de um atributo a partir de um limiar 

preestabelecido. Contudo, a pobreza marca, incomoda e dói aos 

olhos da sociedade, dos governos, bem como da academia. Por 

isso, conforme Herrera e Barichello (2015), a sua análise tem sido 

feita por cientistas sociais, economistas e cientistas políticas, dentre 

outros, no que tange a 5 (cinco) componentes: quanto aos enfoques, 

as suas definições, a seus determinantes, a suas consequências e 

tipos e a sua medição. Neste caso, nos deteremos a este último, 

pois os outros componentes foram discutidos de alguma forma no 

capítulo anterior. 

Retomando a ideia de que não se pode definir com 

precisão o que significa pobreza, da mesma forma, é razoável 

considerar que as formas de medição da pobreza também 

encontrarão problemas, sendo que a falta de um consenso 

abrangente quanto ao conceito vai produzir incertezas e dúvidas em 

relação as métricas desenvolvidas para sua medição.  

Haugton & Khandler (2009) apontam 4 (quatro) 

razões porque não se pode duvidar das formas de medição da 

pobreza. São elas: 1) para manter os pobres na agenda; 2) para 

identificar os pobres e conduzir as intervenções necessárias e 

adequadas; 3) para supervisionar e avaliar os projetos e as 

intervenções políticas orientadas aos pobres e 4) para avaliar a 

eficácia das instituições cujo objetivo seja ajudar aos pobres. De 

fato, para Ravallion (1998), é fácil ignorar aos pobres se são 

estatisticamente invisíveis.  
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Nessa mesma linha, Nuñez (2011) afirma que o 

principal propósito que se persegue com a medição da pobreza é o 

de contar com uma base para contribuir na determinação do número 

de pessoas que requerem assistência e seguridade social 

subsidiada por intermédio da política pública. 

Para Herrera e Barichello (2015), a medição da 

pobreza pode optar por dois caminhos: 1) calcular os recursos ou 2) 

comparar as condições observadas que tem um indivíduo em face 

de um limiar, que estabelece um rol de necessidades mínimas que 

deveriam ser satisfeitas por este, para determinar como pobre 

aquele que se encontra abaixo desse limite. No entanto, ainda não 

há um consenso sobre o que deveria ser considerado como 

necessidades já que exige que se defina o que deve ser suficiente 

ou digno e isto varia de uma sociedade para outra, e de uma época 

para outra. 

Não obstante, acrescenta Boltvinik (1999) que as 

necessidades podem ser classificadas em materiais e não materiais. 

A satisfação das primeiras depende das condições econômicas, 

enquanto que as necessidades não materiais não possuem esse 

viés econômico. Concluída essa discussão, é importante salientar 

que a medição da pobreza requer operacionalização ou 

instrumentalidade, pois é uma forma de quantificar um determinado 

conceito de pobreza. 

Assim, qualquer exercício de mensurar pobreza 

requer pelo menos 3 (três) elementos: a) eleger um atributo 

(monetário ou não) de bem-estar para avaliar; b) estabelecer um 

limiar que permita classificar a um indivíduo / grupo como pobre se 

está situado abaixo dele, e c) selecionar um indicador que transmita 

informação sobre a população ou um grupo específico (COUDOUEL; 

HENTSCHEL; WODON, 2002). 

Qualquer tentativa de mensuração da pobreza em 

uma população implica em um exercício de identificação e de 

agregação. Portanto, depende inicialmente de uma definição de 
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pobreza que permita a identificação de quem é pobre, e quão pobre 

é essa pessoa, e de uma regra de agregação que permita 

contabilizar o nível de pobreza nessa população. A literatura sobre o 

assunto designa isso de problema de identificação e problema da 

agregação. 

Medeiros (2012) detalha melhor essa problemática. 

Para ele, a identificação da pobreza e, consequentemente, sua 

mensuração refletem a escolha por uma unidade de análise. Essa 

unidade pode ser, um indivíduo ou uma família, que é em última 

instância, um agregado de indivíduos. A unidade escolhida e o 

tratamento dado a ela quando se aborda um agregado podem afetar 

as conclusões de um estudo. Para Sen (1992), a identificação deve 

responder a pergunta: quem são os pobres?. Para sua resposta o 

economista indiano afirma que é necessário a definição de um limiar 

e de um (uns) atributo (s), que sirva de referencial para diferenciar 

os pobres dos não pobres. 

Por sua vez, segundo Medeiros (2012), o próximo 

passo lógico à etapa de identificação na mensuração da pobreza é a 

agregação, que consiste em combinar as medidas individualizadas 

de pobreza para determinar o nível de pobreza de um grupo ou 

população; uma agregação precisa estabelecer como as 

desigualdades internas de um agregado serão tratadas. Neste 

mesmo sentido, Sen (1992) afirma que a agregação deve resolver o 

questionamento: como gerar uma medida global da pobreza por 

intermédio de um indicador ou conjunto de indicadores? Desse 

modo, a resposta para esse questionamento ou para o problema da 

agregação são as medidas de pobreza, também chamadas de 

índices de pobreza. 

Cabe destacar que os indicadores de pobreza, 

assim como os indicadores em sentido genérico, devem observar 

algumas propriedades muito desejáveis. Muñoz (1999) destaca seis 

destas, reproduzidas a seguir: 
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1) Monotonicidade – a pobreza aumenta na medida 

que diminui o ingresso de renda de uma pessoa 

pobre; 

2) Transferência – a pobreza aumenta se ocorre 

uma transferência de renda de um pobre a uma 

pessoa com mais ativos; 

3) Foco – a pobreza não se altera se os ingressos 

dos não pobres não se modifica; 

4) Réplica – se a distribuição de renda continua 

igual, a pobreza não varia quando a população 

total muda; 

5) Bem estar social – o indicador deve dar mais 

peso às pessoas com rendas menores; 

6) Desagregabilidade – a medida de pobreza 

deveria separar os componentes da pobreza por 

grupos, com o fim de que a pobreza total seja 

resultado da soma da pobreza por grupos. 

 

Não obstante tais propriedades desejáveis, nota-se 

que não existe um indicador sequer cujo método de medição seja 

isento de críticas em razão da grande diversidade de acepções de 

pobreza existentes, defendidas por autores das mais diferentes 

matizes de estudo e ideológicas.  

Boltvinik (1999) assinala que existem duas linhas 

divisórias na medição da pobreza, uma que trata da quantidade de 

atributos ou dimensões abarcadas, e a outra que cuida do caráter ou 

do método de verificação. 

A primeira linha se divide em unidimensional – 

quando se opta por um único atributo de bem estar - e 

multidimensional, quando se adota as várias dimensões do bem-

estar decompostas. Já a segunda linha divisória compreende o 

método direto e o indireto de verificação da satisfação de 

necessidade por parte do indivíduo ou do grupo familiar. 
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Explica ainda Boltvinik, apud Herrera e Barichello 

(2015):  

 
Os métodos diretos comparam a condição observada do 
grupo familiar/indivíduo com o limiar normativo definido, 
para verificar a satisfação efetiva das necessidades 
básicas, enquanto que os métodos indiretos calculam os 
recursos que tem um grupo familiar/indivíduo com o fim 
de comparar-lhes com o limiar seminormativo para ditar 
se este tem ou não a possibilidade de satisfazer suas 
necessidades básicas [tradução nossa] (HERRERA e 
BARICHELLO, 2015, p. 57) 

 
Diante de qualquer método, pode-se ainda optar por 

três posições: i) normativa, ii) seminormativa e iii) não normativa. A 

primeira é aquela na qual se define um limiar sobre um nível mínimo 

aceitável de vida que se compara com uma situação observada. 

Além do mais, a segunda posição refere-se a situação em que se 

define um parâmetro baseado em uma noção desconectada de um 

nível de vida minimamente aceitável ou não se define um limiar 

anterior (ex ante). Já o terceiro posicionamento é aquele que não 

segue nenhuma norma ou base e se limita a incluir critérios relativos 

ou ad hoc para definir o limiar.  

Para Herrera & Barichello (2015) ainda é possível 

criar uma tipologia da operacionalização da medição de pobreza a 

partir desses três posicionamentos, apresentados por Boltvinik 

(1999), que podem vincular-se a cada método. 

Assim, nos procedimentos não normativos se 

encontram os métodos relativos. Por sua vez, os procedimentos 

normativos e seminormativos podem se diferenciar em (três) 

métodos: 1) multidimensionais diretos, 2) unidimensionais indiretos, 

e, por fim, 3) multidimensionais combinados.  

A título de exemplo dessa classificação proposta 

pode-se citar os casos de alguns indicadores de pobreza muito 

utilizados, o Necessidades Básicas Insatisfeitas (NBI) adota uma 

visão multidimensional direta e utiliza um procedimento normativo. 

Já a Linha de Pobreza (LP) assume uma visão unidimensional direta 

e utiliza um procedimento seminormativo, porque combina o 
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normativo nas necessidades alimentares com o não normativo nas 

necessidades não alimentares. Já a Medida Integrada de Pobreza 

(MPI), por sua vez, combina os métodos direto e indireto, em um 

multidimensional combinado. 

No próximo capítulo aprofundaremos o estudo 

acerca dos indicadores de pobreza, detalhando suas características, 

construções e classificações. Neste momento, nos cabe esclarecer 

que nenhum método de medição da pobreza escapa das críticas 

uma vez que depende da perspectiva de quem o analisa. Dessa 

maneira, é extremamente difícil que algum método capture todas as 

dimensões da pobreza. Nesse intento é bem mais provável que um 

ou outro aspecto seja privilegiado em detrimento dos demais. Em 

consequência disso, muitas outras faces da natureza humana, tais 

como o subjetivismo – representados pela psique, pelos sentimentos 

e emoções, pelas crenças, pelos valores, pela incerteza - e a 

dinâmica social (as relações sociais entre os grupos e pessoas, a 

solidariedade, a justiça social, a cultura, a identidade e sentimento 

de pertencimento a um grupo, etc.) sejam negligenciados.  

Assim sendo, a escolha das medidas de pobreza 

não se trata de um preciosismo estatístico. Decisões sobre quais 

índices de pobreza usar são extremamente importantes, pois 

diferentes medidas podem levar a conclusões distintas. Na verdade, 

essa escolha reflete valores morais e, no limite, pode determinar 

políticas de combate à pobreza totalmente diferentes. Uma política 

cujo objetivo é reduzir a intensidade da pobreza poderá distribuir 

recursos igualmente entre os pobres; a política que tem por objetivo 

reduzir a incidência da pobreza deverá, necessariamente, priorizar 

os menos pobres. Se uma terceira medida fosse usada, assumindo 

a maior severidade da extrema pobreza, a política deveria priorizar 

os mais pobres. Isso tudo usando sempre a mesma unidade de 

medida, a mesma unidade de análise, a mesma linha de pobreza e 

tratando da mesma população. 
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Para além de toda tecnicidade produzida acerca da 

mensuração da pobreza subsiste uma problemática política que 

contribui como mais elemento a ser levado em consideração na 

análise dessa questão. 

Medir pobreza é um ato essencialmente político por 

uma série de razões. Em primeiro lugar, porque a pobreza é um 

problema público. Segundo Sjoblom (1984), problema é a diferença 

entre a situação atual e uma situação ideal possível e um problema 

só se torna público quando os atores políticos intersubjetivamente o 

consideram problema (situação inadequada) e público (relevante 

para a coletividade). A pobreza é uma situação inadequada que 

afeta vários governos, nações e grandes contingentes populacionais, 

bem como é objeto de preocupação de inúmeros organismos 

internacionais. Ela é um problema que não se resolve sozinho pela 

vontade própria de superação dos indivíduos em situação 

desfavorável ou por mecanismos autônomos de mercado que de 

forma não intencional produzem efeitos sobre a economia e a renda 

(externalidades positivas) das pessoas. Ela é sim, em grande 

medida, um problema que deve ser enfrentado por meio de políticas 

públicas, que deve ser combatida pelos governos e pela sociedade 

civil. 

Como um problema de política pública, ela deve ser 

identificada, julgada e medida. Identificar envolve o ato de conhecer 

as suas especificidades, características e dimensões. Para isso, faz-

se necessário a elaboração de diagnósticos e estudos que lhe 

definam a natureza, seus limites, suas causas e os meios de 

superação. A mensuração, nesse caso, está relacionada a uma 

subetapa da formulação, que é a do diagnóstico ou de se conhecer o 

problema em suas nuances por meio de análises técnicas e 

científicas.  

Em segundo lugar, a mensuração da pobreza 

envolve o uso de medidas e indicadores sociais que são 

instrumentos dotados de significância política. Na construção de um 
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indicador é marcante a presença do aspecto subjetivo em 

determinadas etapas (a sintetização da realidade no conceito e a 

interpretação da medida) e no envolvimento de componentes 

abstratos como as ideias, os valores, o background teórico e os 

significados. No entanto, a subjetividade no processo de 

mensuração não reside só aí. A escolha dos indicadores é uma 

atividade que envolve julgamento de valor e no caso do tratamento 

da pobreza, necessariamente aciona um componente de opção 

política, submetido aos interesses dos atores e instituições em 

determinada configuração de regime de política pública. 

Em terceiro lugar, o indicador de pobreza é uma 

ferramenta política e, portanto, de governo. Quando usado na 

formulação, ele determina o desenho da política pública antipobreza, 

pois influencia a forma como o Estado responde ou não a esse 

problema. Pode, também, inibir a possibilidade de aprendizado dos 

policy-makers em relação à problemática e estagnar a capacidade 

do Estado em relação àquela política (a credibilidade do indicador 

indica que aquele conceito e elemento bastam), minando a 

possibilidade de aprendizado por meio da policy diffusion. Em 

termos gerais, pode engendrar uma problemática política de política 

pública. 

Por último, a mensuração da pobreza mostra-se 

politicamente significativa haja vista a emergência da temática na 

agenda política e na institucional e também porque no longo termo 

pode trazer implicações sobre as possibilidades de reconhecimento, 

sustentabilidade, legitimidade, impondo politicamente a necessidade 

de mudança de regime de política pública, isto é, envolvendo novos 

atores, novas ideias (e mesmo, novos indicadores). Portanto, seus 

limites são políticos, sua apropriação é política, consistindo em 

meios de uso de político, que projetam resultados políticos no 

enfretamento dessa problemática. 
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CAPÍTULO 03 – AS MEDIDAS DE POBREZA, OS 
FRAMEWORKS ANALÍTICOS E A METODOLOGIA 
ADOTADA 
 

 

Uma vez que já foi discutida nos capítulos anteriores 

sobre as principais concepções que o termo pobreza tem assumido 

na literatura, bem como se estabeleceu o debate acerca da métrica 

e a problematização gerada pela mensuração da pobreza, em 

conexão direta com o âmbito das políticas públicas, iremos a partir 

dessas paradas necessárias, moldar o caminho para o estudo nesse 

terceiro capítulo do nosso objeto de pesquisa, isto é, das principais 

medidas de pobreza. Assim, perscrutaremos detalhadamente os 

principais indicadores de pobreza criados, buscando averiguar suas 

características, finalidades, objetivos, propriedades, variáveis 

envolvidas, formulação matemática, seu criador, instituição difusora, 

e demais informações relevantes que contribuam para a 

identificação das peculiaridades de cada uma desses. 

Insta ressaltar que tem sido prática corriqueira a 

criação e proposição de novos indicadores de pobreza todos os dias 

pelas organizações, revelando que estas constantes re-

contextualizações das medidas de pobreza sugerem uma necessidade de 

melhoria, na tentativa de se obter dados melhores, mais confiáveis e 

comparáveis, com o objetivo de compreender o que a pobreza implica e o 

que pode ser feito para seu enfrentamento. Contudo, a despeito dessa 

grande variedade de índices de pobreza existentes, optamos nesta 

pesquisa pela seleção daqueles que possuem mais repercussão no campo 

de estudo do fenômeno e que contam com maior divulgação nos meios 

estatísticos oficiais dos governos e dos organismos internacionais.  

A descrição pormenorizada desses indicadores está 

vinculada ao objetivo geral proposto neste trabalho que busca, por 

intermédio das similaridades e diferenças existentes entre as 

medidas de pobreza, realizar uma análise comparativa que capte 

como se dá ou deu a relação entre os atores, as instituições e as 
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ideias na concepção/criação dessas, bem como possibilitar a 

elaboração de ranking para classificação dos indicadores 

selecionados segundo a eficácia na captação da complexidade 

presente no conceito (conceituação teórica) de pobreza apresentado 

nas discussões dos capítulos anteriores, bem como na aderência às 

propriedades desejáveis de um bom indicador de pobreza. Tudo isso 

sob a luz de uma lente analítica das políticas públicas. 

Após, essa etapa necessária anterior, serão 

relatados os procedimentos metodológicos adotados, indicando as 

técnicas e métodos utilizados e como se deu a coleta e o tratamento 

dos dados. Ademais, será apresentada também toda a estrutura 

analítica desenvolvida com o objetivo de conduzir a geração dos 

resultados da pesquisa, para obtenção dos achados, tendências e 

fatos observados. 

 

3.1. AS MEDIDAS DE POBREZA 

 

Vários índices e indicadores têm sido usados para 

indicar os níveis de pobreza de uma população. Contudo, as 

medidas mais comumente utilizadas para se medir pobreza recaem 

sobre aquelas que privilegiam a dimensão da renda, uma vez que a 

facilidade na obtenção dessas informações, adicionada à questão da 

simplicidade de cálculo possibilitam um maior controle metodológico 

por parte dos estudiosos e pesquisadores do tema.  

É sabido que pelo aspecto da renda, são 

considerados pobres os indivíduos cujos rendimentos forem iguais 

ou menores do que um valor preestabelecido ou convencionado 

chamado de linha de pobreza. Esta linha ou metodologia de pobreza 

é o termo utilizado para descrever o nível de renda em certo período 

temporal com o qual uma pessoa ou uma família não possui 

condições de obter todos os recursos necessários para sua 

sobrevivência. 
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Geralmente, a linha de pobreza é medida em termos 

per capita (expressão latina que significa "por cabeça") e diversos 

órgãos, sejam eles nacionais ou internacionais, estabelecem índices 

de linha de pobreza. Segundo Sergei Soares (2009), a definição de 

um parâmetro de pobreza oficial não é tarefa simples, razão pela 

qual tem escapado a sucessivas comissões e grupos de trabalho 

encarregados de propor medidas para escrutínio público. Nem 

sequer instituições de pesquisa oficiais, como o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) ou o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), contam com metodologias de avaliação de 

pobreza usadas por todos ou quase todos os seus pesquisadores. 

Ou seja, apesar de ser algo que pode a princípio ser arbitrário e por 

isso, encerrar certo grau de facilidade e confiança, tem seu processo 

de consenso paradigmático acadêmico e oficial-político conflituoso e 

de pouca coincidência. 

Acrescenta, ainda, Soares (2009) para ilustrar essa 

falta de consenso e confusão epistemológica, que existem linhas ou 

padrões estabelecidos de pobreza calculados por Rocha (1988, 

1996, 1997, 2000, 2007); Peliano (1993); Ferreira, Lanjouw e Neri 

(2003); Barros e Feres (1998) e Silveira et al. (2007), sem falar 

daquelas que se utilizam de frações do salário mínimo e de outros 

critérios em documentos oficiais, tais como a linha da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e o critério de 1 

(um) e 2 (dois) dólares medidos em PPC, usados pelo Banco 

Mundial e as Nações Unidas para o cálculo das metas do milênio. 

Um procedimento vital para determinar a linha de 

pobreza, como ensina Hoffman (1998), consiste em se obter o valor 

de uma cesta básica de alimentos que atenda às necessidades 

nutricionais da família, levando em consideração aqueles alimentos 

mais usualmente consumidos pelas famílias de baixa renda. Em 

seguida, tal valor deve ser multiplicado por um fator ou coeficiente, 

objetivando outras despesas necessárias como moradia, vestuário, 

transporte, saúde, educação, etc. Existem vários métodos para 
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cálculo dessa linha de pobreza: métodos subjetivos para o cálculo 

de linhas de pobreza, abordagens que se valem do caráter 

multidimensional da pobreza para estabelecer linhas e ainda linhas 

de pobreza relativas, muito usadas na Comunidade Europeia, além 

dos métodos nutricionais, mais especificamente a insuficiência 

calórica, tão empregado no Brasil. Todavia, o mais simples consiste 

em multiplicar o valor daquela cesta de alimentos por 2 (dois), 

admitindo que a alimentação represente metade das despesas 

essenciais, segundo Rocha (1988). 

No entanto, depreende-se que a abordagem da 

renda encontra uma série de problemas. Um deles refere-se ao fato 

de que a renda é uma medida bastante imperfeita das condições de 

vida de uma pessoa ou família, embora seja, nas economias de 

mercado, conforme ensina Hoffman (1998), a melhor medida isolada 

dessas condições. Por outro lado, o problema fundamental da 

obtenção das medidas de pobreza com base em dados sobre a 

renda reside na ausência de um critério para se estabelecer a linha 

da pobreza, como vimos anteriormente. 

Há medidas de pobreza com muitas dimensões e 

outras mais simples, com uma única dimensão. Aquelas que 

privilegiam uma única dimensão geralmente são baseadas em 

dados sobre a renda das pessoas ou das famílias enquanto as 

multidimensionais se assentam sobre as privações ou a falta de 

acesso de uma parcela da sociedade a itens como a renda, saúde, 

educação, trabalho e emprego, etc. Na prática, apesar de ignorarem 

algumas complexidades, os índices de pobreza que se restringem a 

uma única dimensão monetária são mais usuais por conta da sua 

operacionalidade. 

Neste trabalho monográfico, vamos nos limitar não 

somente às medidas de pobreza baseadas na renda 

(unidimensional), mas também nos índices multidimensionais. Para 

isso, serão levantados e analisados os 7(sete) principais indicadores 

de pobreza, consagrados na literatura por conta de seus usos pelos 
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organismos internacionais, governos, pesquisadores e pela 

academia. São eles: a Proporção de Pobres (P0 ou H), o Hiato 

Padronizado Médio (P1 ou I), a Classe de medidas Foster, Greer e 

Thorbecke (FGT ou φ), o Índice de Watts (W), o Índice de Sen (P), o 

Índice de Pobreza Humana (IPH) e o Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM). Passemos, portanto, a discuti-los nas 

próximas subseções. 

 

3.1.1. A Proporção de Pobres (P0 ou H) 

 

A mais básica das medidas de pobreza é a 

quantidade de pobres, representada simbolicamente por p, obtida 

pela simples contagem do número de indivíduos que se localizam 

abaixo da linha de pobreza. Essa quantidade pode ser 

extremamente útil do ponto de vista da execução de uma política 

pública, quando, por exemplo, se deseja calcular o impacto 

financeiro de dum determinado programa social focalizado. Por outro 

lado, traz também significados distintos, conforme o tamanho dessa 

população identificada como pobre. Como explica Medeiros (2012), 

“dez pobres em uma população de dez pessoas significa pobreza 

generalizada, ao passo que dez pobres em uma população de dez 

milhões de pessoas significa pobreza marginal”. 

Não obstante, essa informação de quantitativo não é 

suficiente para uma série de outras razões e usos. Nesse caso, é 

preferível expressar a quantidade de pobres como fração da 

população total para efeitos de comparações históricas e temporais, 

bem como também entre unidades sociais e políticas, como países, 

estados ou municípios. Assim, surge outro indicador muito usado e 

conhecido que é a Proporção de Pobres (P0 ou H). 

A Proporção de Pobres é uma medida de incidência 

da pobreza, definida por uma razão, ou seja, pela divisão da 

quantidade de pobres pelo tamanho da população. Possui como 

representação matemática a seguinte formulação: 
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Em sua fórmula mais simples, onde p é quantidade 

de pessoas pobres e N corresponde a uma 

população com n pessoas (ou famílias) 

 

H = 
𝑝

𝑁
                                                                    (3.2) 

 

Em sua formulação mais sofisticada, apresenta-se 

da forma abaixo, onde P0 é a proporção de Pobres, N o tamanho da 

população, q a quantidade de pobres na população, e p=1 uma 

variável que indica que a pessoa é pobre, isto é, está exatamente 

sobre ou abaixo da linha de pobreza, sendo 0 (zero) para as demais 

pessoas. Durante certo tempo, usava-se H, pois a terminologia 

original da medida referia-se a headcount ratio. Porém, com o 

advento da classe de medidas FGT, o termo P0 tornou-se preferido 

e uma convenção para os estudiosos do tema. 

 

P0 = 
1

𝑁
 ∑ 𝑝𝑖

𝑞
𝑖=1                                                     (3.3) 

 

A Proporção de Pobres, a despeito de ser muito 

usada como vimos, é uma medida insensível à intensidade da 

pobreza entre as classes pobres, isto é, ela não consegue captar a 

diferença existente entre os pobres, como, por exemplo, a diferença 

existente entre os pobres e os extremos pobres (miséria absoluta). 

Nesse sentido, o valor de P0 não é afetado pela redução da renda 

de um pobre. 

 

3.1.2. O Hiato Padronizado Médio (P1 ou I) 

 

Tão importante quanto medir a quantidade de 

pobreza, apresenta-se diferenciar os níveis de severidade da 

pobreza. Portanto, é relativamente comum que seja calculado 

também, para cada indivíduo a diferença entre a renda dele e a linha 
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pobreza definida. A essa variação chamamos de hiato de pobreza9. 

Na prática, ele representa o montante que falta para uma pessoa 

pobre atinja a linha de pobreza. 

Como bem destaca Medeiros (2012), as pessoas 

mais pobres, evidentemente possuem hiatos de pobreza maiores e a 

soma de todos os hiatos individuais constitui o hiato agregado de 

pobreza, o qual indica quanto recurso necessário deveria ser 

transferido, por meio de transferências identificadas, focalizadas e 

realizadas sem nenhum custo com o objetivo de erradicar a pobreza. 

No entanto, tal cenário na realidade é inviável, pois existem custos 

transacionais e de informação envolvidos, erros de identificação e 

focalização da parcela pobre da população, o hiato agregado se 

apresenta apenas como um valor mínimo necessário. 

O hiato agregado, assim como, a quantidade de 

pobres pode conter uma série de significados distintos a depender 

das características da população pobre que se quer estudar. Porém, 

para chegarmos a uma medida que não seja sujeita a esse 

problema, uma solução possível seria dividir o hiato agregado pelo 

tamanho da população N, obtendo-se assim o hiato médio de 

pobreza. Destaca Medeiros (2012) que o hiato médio é indiferente 

ao tamanho da população, mas reflete o valor da linha de pobreza e 

a unidade monetária que a define. Ou seja, uma simples conversão 

de moedas pode afetá-la de maneira notável. Nesse caso, parece 

ser mais interessante dividir o hiato médio pela linha de pobreza, 

representando a distância média da renda dos pobres em relação à 

linha como uma proporção da própria linha no hiato médio 

padronizado, uma medida muito usada de intensidade da pobreza.  

Na prática, o hiato padronizado médio é a média dos 

hiatos individuais padronizados, sendo representado 

matematicamente assim: 

 

                                                           
9
 Apesar da maioria dos autores adotarem hiato de pobreza como a terminologia mais 

usada, outros pesquisadores utilizam o termo insuficiência de renda. Em essência 
referem-se ao mesmo construto. 



79 
 

P1 = 
1

𝑁
 ∑ (

𝑧−𝑦𝑖

𝑧
)

𝑞
𝑖=1                                          (3.4) 

 

onde P1 é o hiato padronizado médio, N o tamanho da população, z 

o valor da linha da pobreza, q a quantidade de pobres na população 

e 𝑦𝑖  a renda dos q indivíduos pobres.  

Em relação à terminologia, é importante notar que 

durante certo tempo a designação G era usada para no lugar de P1, 

pois a nomenclatura original da medida referia-se poverty gap. 

Contudo, a expressão P1 é hoje preferível por duas razões: em 

primeiro lugar, porque remete à classe de medidas FGT, que utiliza 

o P e variações para a construção das medidas, e em segundo 

lugar, para evitar confusão com o termo utilizado pela literatura para 

denotar o coeficiente de Gini. 

Da fórmula do hiato padronizado médio pode-se 

deduzir que um indivíduo só é pobre quando seu hiato é maior que 

zero, ou seja, 𝑝𝑖 é igual a 1 somente quando o hiato dessa pessoa 

for maior que zero, z - 𝑦𝑖 > 0. É possível perceber também que 

existe uma associação entre as medidas de incidência e intensidade 

da pobreza. Dessa forma, para Medeiros (2012), a quantidade de 

pobres é uma contagem de hiatos, ao passo que o hiato agregado é 

uma soma de hiatos. Todavia, se os valores dos hiatos individuais 

(normalizados ou não) forem elevados a zero, a soma desse 

resultado será o equivalente a uma contagem.  

 

3.1.3. O Índice de Watts (W) 

 

Como vimos anteriormente, as medidas de 

incidência e intensidade da pobreza, discutidas nas subseções 

anteriores, apesar de úteis e simples, possuem uma séria limitação 

já constada por estudiosos, qual seja: elas não são alteradas se a 

renda de uma pessoa muito pobre for transferida para uma pessoa 

pouco pobre.  
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Mais especificamente, tais medidas não atendem 

aos requisitos do princípio das Transferências de Pigou-Dalton, o 

que é algo desejável em todas as análises de bem estar, bem como 

para o estudo da pobreza. Por esse princípio, uma transferência de 

renda de um indivíduo mais rico para um indivíduo mais pobre, 

desde que essa transferência não inverta a posição social entre os 

dois, resulta em uma maior igualdade social.  

Criado por Edward Hugh John Neale Dalton, Barão 

de Dalton, por sugestão de Arthur Cecil Pigou, a teoria propõe uma 

relação funcional positiva entre renda e bem-estar social, concluindo 

que o bem-estar social cresce a uma razão exponencialmente 

decrescente em relação ao crescimento da renda, o que leva à 

conclusão de que o máximo bem-estar social só é atingido quando 

todas as rendas são iguais. Na prática, a idéia básica por trás deste 

princípio é que o ganho de 1 (uma) unidade monetária por pobre é 

mais valioso do que a perda de uma para os ricos. Por este critério 

qualquer redistribuição de renda a partir de ricos para pobres irá 

aumentar o bem-estar social, desde que o rendimento global 

disponível para a sociedade não diminua. 

O índice de Watts foi criado por Harold W. Watts 

(1969), no final da década de 1960, tornando-se pioneiro na 

discussão acerca da relevância de se considerar a desigualdade 

entre os pobres na análise e a propor um indicador que fizesse isso, 

atendendo o princípio das transferências, em moldes semelhantes 

ao que fazem métricas como o coeficiente de Gini e os índices de 

entropia (índices de Theil e de Atkinson, do Coeficiente de variação 

e entre outros). Matematicamente, o índice de Watts se expressa da 

seguinte forma: 

 

W = 
1

𝑁
∑ ln

𝑧

𝑦𝑖

𝑞
𝑖=1                                            (3.5) 
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onde W é a medida de pobreza, N o tamanho da população, z o 

valor da linha de pobreza, q a quantidade de pobres na população e 

𝑦𝑖 a renda dos q indivíduos pobres. 

Segundo Medeiros (2012), o Índice de Watts guarda 

semelhança estrutural com o índice de desigualdade L-Theil. Essa 

medida de entropia corresponde ao desvio logarítmico médio dos 

rendimentos. Por sua vez, o indicador de pobreza de Watts 

corresponde ao hiato de pobreza logarítmico médio. 

Complementando a discussão Medeiros (2012) acrescenta que o L-

Theil equivale ao índice de Atkinson quando o parâmetro de aversão 

à desigualdade deste é igual a 1, bem como a medida generalizada 

de entropia E(0). Logo, não é difícil enxergar que no índice de Watts 

a desigualdade entre os pobres tem tratamento análogo. 

Por outro lado, apesar das suas propriedades 

matemáticas e conceituais importantes, o índice de Watts também 

possui uma limitação que merece destaque: não pode ser calculado 

para pessoas sem renda, pois isso exigiria uma divisão por zero. 

Ademais, seu significado não é muito intuitivo, o que dificulta 

interpretações baseadas nele. Essas duas razões nos indica que o 

índice de Watts seja usado apenas em estudos bem específicos, 

como por exemplo, naqueles de análise da curva de incidência de 

pobreza. 

 

3.1.4. O Índice de Sen (P) 

 

Em trabalho clássico, Sen (1976) desenvolveu uma 

medida de pobreza que leva em consideração tanto a extensão 

quanto a intensidade da pobreza, e também a desigualdade da 

distribuição da renda entre os pobres. O indicador proposto por Sen 

é composto por uma medida de incidência da pobreza (proporção de 

pobres), uma medida de desigualdade (coeficiente de Gini) e uma 

medida de renda média dos pobres, que se comporta do mesmo 

modo que uma medida de intensidade da pobreza, como o hiato 
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médio. Por esse fato, o índice de Sen pode ser perfeitamente 

decomposto segundo diferentes fontes de rendimento dos pobres 

(fatores), mas não em subgrupos de população.  

Também é possível perceber a partir do índice de 

Sen que o impacto de uma maior renda média dos pobres é 

amortecido caso haja mais desigualdades entre eles. Pode-se 

verificar, ainda, que o índice de Sen varia de 0 (zero) a 1 (um), com 

P = 0 quando todas as pessoas tem renda maior do que z e P = 1 

quando todas as pessoas tem renda igual a zero.  

Partindo de um conjunto de marcos axiomáticos, 

especialmente a do monotonicidade e o da transferência, Sen (1976) 

chega a seguinte expressão original:  

 

P = 
2

(𝑝+1)𝑛𝑧
∑ (𝑧 − 𝑥𝑖

𝑝
𝑖=1 ) (𝑝 + 1 − 𝑖)               (3.6) 

 

Observe-se que nessa expressão, que a 

insuficiência de renda de cada pobre é ponderada por um número 

dado por (𝑝 + 1 − 𝑖), que indica a ordem da respectiva intensidade 

da pobreza. Esse número de ordem, como se observa varia de 1, 

para o pobre menos pobre, até p, para o pobre mais pobre. 

Após uma série de manipulações algébricas, pode-

se obter outra forma de representação para o índice da seguinte 

forma: 

 

P = P0 [1 − (1 − 𝐺𝑃 )
𝜇𝑃

𝑧
]                                  (3.7) 

 

onde P é a medida de pobreza de Sen, P0 a proporção de pobres, 

𝐺𝑃 o coeficiente de Gini da renda dos pobres (apenas dessa fatia da 

população), 𝜇𝑃a renda média dos pobres, e Z a linha de pobreza. 

O índice de Sen foi modelo para várias outras 

propostas de medidas de pobreza, muitas consistindo em 

modificações do indicador proposto pelo economista indiano. 
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Todavia, sua popularidade tem sido ofuscada pela crescente 

utilização das medidas de Foster, Greer e Thorbecke (1984). No 

entanto, é inegável a contribuição de Sem para discussão a respeito 

da construção de indicadores de pobreza, como veremos sua 

influencia na concepção do IDH e do IPH. 

 

3.1.5. A Classe de medidas FGT (φ) 

 

Um novo marco no desenvolvimento e construção 

de medidas de pobreza é o artigo de Foster, Greer e Thorbecke 

(1984) que propuseram um indicador de pobreza semelhante ao de 

Sen, também sensível à desigualdade, mas com um elemento a 

mais, a possibilidade de ser decomponível por subgrupos, isto é, a 

propriedade que permite estimar o quanto a pobreza em uma região 

contribui para a pobreza no país. 

Usualmente, esse indicador é reconhecido pela sigla 

FGT ou φ (α) e ao invés de utilizar um índice de desigualdade, como 

o coeficiente de Gini utilizado por Sen, ele emprega a metade do 

quadrado do coeficiente de variação, o que equivale ao uso do E(2) 

como medida de desigualdade. Em outras palavras, equivale ao uso 

de um índice de entropia generalizado cujo parâmetro c é igual a 2, 

lembrando que o índice de Watts usa a estrutura do E(1) ou 

coeficiente de L-Theil. 

Muito além de desenvolver um novo indicador, para 

Medeiros (2012), o que Foster, Greer e Thorbecke fizeram foi 

demonstrar que a partir da medida por eles desenvolvida, bem como 

as medidas anteriores de incidência e intensidade, poderia ser 

expresso na forma generalizada de toda uma classe de medidas de 

pobreza, conhecida como classe FGT, e que por meio da variação 

de apenas um parâmetro na sua fórmula seria possível obter 

diversas medidas de pobreza. Vejamos a sua fórmula geral: 

 

φ (α) = 
1

𝑁
 ∑ (

𝑧−𝑦𝑖

𝑧
)𝛼𝑞

𝑖=1            com 𝛼 ≥ 0             (3.8) 
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onde φ (𝛼) é o indicador especifico da classe FGT, 𝛼 é um 

parâmetro de sensibilidade à pobreza análogo aos parâmetros de 

aversão à desigualdade das medidas de entropia, N o tamanho da 

população, Z o valor da linha de pobreza, q a quantidade de pobres 

na população, e 𝑦𝑖 a renda dos indivíduos pobres. Cabe notar que o 

indicador leva em conta apenas a renda das pessoas pobres, ou 

seja, apenas daqueles indivíduos os quais o hiato de pobreza ou 

insuficiência de renda 𝑖 for maior que zero, 𝑧 − yi>0. 

Pode-se inferir a partir da fórmula exposta que 

quando 𝛼 = 0 surge como indicador o P0, medida de incidência de 

pobreza, relativa à proporção de pobres (P0 ou H), pois P0 é 

representada pela divisão do número de hiatos pela população total 

definida em 3.1 ou em 3.2. Por sua vez, quando 𝛼 = 1 tem-se a 

classe de medida P1 que é uma medida de intensidade da pobreza. 

Nesse caso, o hiato é elevado a 1e, portanto, P1 passa a ser o 

mesmo que o hiato padronizado médio definido em 3.3. Já quando 

𝛼 = 2, uma nova medida surge, P2, que se refere ao hiato 

padronizado quadrático médio, uma medida de severidade de 

pobreza, que reflete, segundo Foster, Greer e Thorbecke (1984) de 

modo combinado, a incidência, a intensidade da pobreza e a 

desigualdade entre os pobres.  

Outra forma de representação matemática da 

medida pode ser gerada, após algumas transformações algébricas 

que envolvem o Coeficiente de variação das rendas das p pessoas 

pobres, obtendo-se a seguinte formulação: 

 

φ = 𝐻[𝐼² + (1 − 𝐼)2𝐶²]                                           (3.9) 

onde H representa a proporção de pobres, I a razão de insuficiência 

de renda e C uma medida da desigualdade de distribuição, que no 

caso da medida é o coeficiente de variação das rendas das p 

pessoas pobres. Logo, se não houver desigualdade entre os pobres, 

temos C = 0 e φ = HI² 
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Uma propriedade importante da família de índices 

FGT é sua decomposição quando uma população com N pessoas é 

dividida em k grupos ou regiões. Com base nisso, Hoffman (1998) 

afirma que o índice φ (α) para toda a população é igual a soma dos 

valores do produto do índice dentro de cada grupo pela respectiva 

participação na população. Complementa ainda, o autor acerca das 

propriedades da classe medidas, salientando que fixada a 

distribuição da população pelos grupos, alterações nas rendas das 

pessoas que causarem um aumento no φ (α) dentro de um ou mais 

grupos levarão, obrigatoriamente, a um aumento da medida de 

pobreza em toda a população.  

É importante notar também que elevar o hiato ao 

quadrado (a segunda potência) faz com que os pobres muito 

distantes da linha de pobreza Z tenham mais peso que os demais e, 

com isso, a desigualdade entre os pobres passa a ser relevante para 

a medida. Assim, observa-se que P2 satisfaz o princípio de 

transferências de Pigou-Dalton.  

Em resumo, P0 afere a incidência da pobreza por 

intermédio da proporção de pobres ao passo que P1 mede a 

intensidade da pobreza por meio do hiato padronizado médio, e P2 

inova ao trazer a discussão e a metrificação do grau de severidade 

da pobreza por meio do hiato quadrático médio. Segundo, Medeiros 

(2012) P2 combina a incidência, a intensidade e a desigualdade 

entre os pobres em uma mesma medida. Em termos práticos, P0 

conta miseráveis; P1 conta os recursos necessários para se colocar 

fim ao problema e o P2 nos dá o norte das ações, dizendo por onde 

começar, em questão de qual público alvo é prioritário a receber 

ações e benefícios sociais governamentais. 

 

3.1.6. O Índice de Pobreza Humana (IPH) 

 

Nesse momento, vale destacar que as medidas 

anteriormente tratadas, vislumbravam somente uma dimensão, a da 
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pobreza monetária. Obviamente, as medidas relativas ao dinheiro 

são importantes, mas é necessário considerar as privações noutras 

dimensões e respectivas sobreposições, especialmente porque as 

famílias com várias privações se encontram provavelmente em 

piores situações do que as medidas da pobreza de rendimento 

sugerem. A partir de agora, portanto, estudaremos outros dois 

indicadores que tem como base a multidimensionalidade e a 

complexidade do fenômeno. O primeiro será o Índice de Pobreza 

Humana e o segundo, o Índice de Pobreza Multidimensional, ambos 

construídos pelo PNUD. 

Em 1997, em seu Relatório Mundial sobre o 

Desenvolvimento Humano, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD, introduziu um novo indicador, 

substituindo o Indicador de Penúria de Capacidades – IPC (PNUD 

1996), adotando as mesmas premissas gerais, mas outras variáveis. 

Assim, surgiu o Indicador de Pobreza Humana – IPH, que visa medir 

a amplitude do déficit encontrado nos 3 (três) campos da vida 

humana considerados pelo IDH: longevidade (ou esperança de 

vida), educação (conhecimento) e acesso a recursos públicos ou 

privados. Mais do que medir a pobreza em função da renda o IPH, 

como uma medida multidimensional, se baseia nos parâmetros que 

representam as mais elementares dimensões das carências e 

déficits que afetam a vida humana, conforme Quadro 4 abaixo. 

 
Quadro 4 – As Dimensões, Indicadores e Variáveis 

Componentes do IPH 

 
Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

VARIÁVEIS

1 LONGEVIDADE 1
EXPECTATIVA DE MORTE PREMATURA Porcentagem de indivíduos suscetíveis de falecer antes dos 40 anos

2
EDUCAÇÃO E 

CONHECIMENTO
2 ANALFABETISMO ADULTO Taxa de Analfabetismo de adultos

3 ÁGUA POTÁVEL Porcentagem de indivíduos sem acesso à água potável

4 SAÚDE Porcentagem de indivíduos sem acesso à sistema de saúde

5 DESNUTRIÇÃO INFANTIL Porcentagem de crianças menores de 5 anos com peso deficiente

3
PADRÕES DE 

VIDA

DIMENSÕES INDICADORES
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Na verdade, o IPH é uma medida da incidência da 

pobreza, mas não permite como salienta Salama e Destremau 

(2001), que seja associada tal incidência a uma categoria ou a um 

número específico de pessoas. As variáveis nas quais ele se baseia 

são: a porcentagem de indivíduos suscetíveis de falecer antes de 

quarenta anos, a quantidade de adultos analfabetos e os serviços 

fornecidos pela economia no seu conjunto, sendo esta variável 

representada por 3 (três) critérios: a porcentagem de indivíduos que 

não tem acesso aos serviços de saúde e à água potável e a 

porcentagem de crianças de menos de cinco anos vítimas de 

desnutrição (PNUD, 1997). 

A partir disso, é possível verificar que a renda não 

entra no cálculo do IPH. Isto se deve, segundo Salama e Destremau 

(2001), ao fato de que o Produto Nacional Bruto – PNB, considerado 

no Índice de Desenvolvimento Humano, é de fato um combinação 

dos meios públicos e privados, visto que os serviços públicos são 

financiados a partir da renda nacional no se conjunto (PNUD, 1997). 

O terceiro componente do IPH – serviços fornecidos 

pela economia – mede o déficit com relação às condições de vida, já 

que o acesso aos serviços de saúde e à água potável não são 

apenas indicadores do desenvolvimento dos serviços públicos, mas 

também do grau de exclusão desses serviços em certa sociedade, 

levando assim em conta o aspecto distributivo. Este componente é 

representado por um construto composto por 3 (três) variáveis: 

porcentagem de pessoas com acesso a serviços de saúde, e a água 

potável, bem como porcentagem de crianças subnutridas menores 

de 5 anos. 

No que tange ao âmbito privado da vida individual a 

partir do momento em que uma parte preponderante da renda é 

destinada à alimentação e à nutrição, em particular dentre as 

populações carentes nos países pobres, o nível de déficit dessa 

renda é detido pela prevalência da desnutrição. Portanto, a escolha 

da desnutrição infantil justifica-se pela disponibilidade de estatísticas 
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e dados, persistindo com significativa importância no que se refere 

às capacidades futuras das populações afetadas pelo fenômeno da 

pobreza. 

Ademais, tal opção permite contornar as 

dificuldades ligadas à criação de um patamar monetário que autorize 

uma comparação, justamente pelas dificuldades inerentes ao se 

contemplar uma dimensão especifica ligada à renda dos indivíduos. 

O fato de a renda, enquanto tal, não compor o cálculo do IPH deve-

se as mesmas razões que no caso do IPC e do IDH, criados pelo 

PNUD. O Produto Nacional Bruto, utilizado por esses indicadores é 

uma mistura de recursos de meios públicos e privados, haja vista 

que os serviços públicos são financiados a partir da renda nacional 

no seu conjunto. Por sua vez, a renda privada pode não ser um 

indicador adequado dos meios econômicos de um indivíduo, que 

também incluem o acesso a serviços públicos. Um dos grandes 

problemas de se considerar a prevalência de privação de rendimento 

é que a utilização do mesmo limiar de pobreza em diferentes países 

pode ser enganador devido à variação nos bens necessários. Como 

resultado, a renda mínima necessária para escapar a marginalização 

social pode ser bem diferente de uma comunidade para outra 

(PNUD, 1997). 

Diante dessa problemática, a solução buscada pelo 

Organismo das Nações Unidas foi apostar em uma forma mais 

pragmática de apurar a privação material, isto é, incorporar a fome e 

a subnutrição como os aspectos tangíveis e quantificáveis da falta 

de renda. Portanto, tal linha adotada por ele, permitiu contornar a 

problemática da dimensão monetária e gerar uma ponderação 

intrínseca que leva em conta a utilidade marginal decrescente da 

renda, desde que os déficits medidos sejam nulos, a utilidade 

marginal de um acréscimo suplementar de capacidades será igual a 

zero. 

Em relação ao processo de construção do IPH, por 

ser um índice sintético, ele possui algumas etapas na sua criação e 
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detêm algumas propriedades que lhe são obrigatórias. Como já 

mencionado, na construção do índice de pobreza humana, a 

privação da longevidade é representada pela porcentagem de 

pessoas que não esperam sobreviver até os 40 (quarenta) anos, 

dado por 𝑃1, enquanto que a privação no acesso a educação ou 

conhecimento se dá pela porcentagem de adultos analfabetos (𝑃2). 

Já a privação de um padrão de vida adequado (𝑃3) é representada 

por um construto composto de 3 (três) variáveis: a porcentagem de 

pessoas sem acesso à agua potável (𝑃31), a porcentagem de 

pessoas sem acesso à saúde (𝑃32) e a porcentagem de crianças 

menores de cinco anos com peso deficiente, moderada ou 

severamente (𝑃33). Desse modo, a variável composta 𝑃3 é 

construída a partir de uma média simples das três variáveis 𝑃31, 𝑃32 

e 𝑃33, como se demonstra na seguinte fórmula: 

 

𝑃3 = 
𝑃31+𝑃32+𝑃33

3
                                                 (3.10) 

 

Assim, a representação algébrica do IPH dada é 

essa: 

 

IPH = √[(𝑃1
3 + 𝑃2

3 +  𝑃3
3) − 3]

3
                             (3.11) 

 

No caso do IPH, dos dois processos envolvidos 

(ponderação e agregação), a agregação de variáveis parece ser o 

mais sensível à sobreposição nas três dimensões, o que poderia 

gerar um problema de escolha quanto à importância da profundidade 

ou da extensão de cada dimensão. Contudo, a opção metodológica 

realizada pelo PNUD foi tratar ambos como equivalentes, isto é, em 

certo sentido, ambas foram igualmente consideradas. 

Outra propriedade encontrada no IPH, que é 

almejada quando se constrói um índice composto é a da 

possibilidade dos componentes serem substituíveis entre si. Isto é 
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feito, conforme descreve (PNUD, 1997), através da utilização de 

uma ponderação adicional (𝛼).  

Assim, a partir da leitura da Nota Técnica 1 do 

Relatório de Desenvolvimento Humano de 1997, quando se 

considera 𝛼 igual a 1 assume-se que existe substituibilidade perfeita 

e o índice é obtido pela média simples das três privações, conforme 

se observa a seguir: 

 

P(𝛼) = (
𝑤1𝑃1

𝛼+𝑤2𝑃2
𝛼+𝑤3𝑃3

𝛼

𝑤1+𝑤2+𝑤3
)

1
𝛼⁄

                                (3.12) 

 

sendo 𝑤𝑖>0 a ponderação de 𝑃𝑖 (≥ 0), para 𝑖 = 1,2,3 generaliza-se 

como uma média simples P(𝛼). 

Por outro lado, no caso oposto da não 

substituibilidade corresponde a um 𝛼 igual a infinito. Neste caso, a 

maior das deficiências ou privações que determina o índice. A 

perfeita substituibilidade é uma hipótese demasiada extrema e vai 

contra o princípio sensato de que a medida que a privação num 

campo se torna relativamente mais profunda, o peso atribuído à 

eliminação da privação nesse campo deve aumentar. O outro caso 

extremo, a ausência completa de substituibilidade, também não é 

fácil de apoiar, já que implica que qualquer aumento de privação em 

qualquer das categorias, que não aquela com maior taxa de 

privação, deixa intacta a medida agregada de pobreza. Logo, 

podem-se evitar ambos os extremos escolhendo um 𝛼 intermédio. 

O IPH possui outras propriedades que não podem 

deixar de ser lembradas. A próxima propriedade de P(𝛼) é aquela 

que diz que o índice é homogêneo de grau 1 nos subíndices 𝑃1, 𝑃2 e 

𝑃3. Isto quer dizer que se a incidência da pobreza em cada dimensão 

for fracionada (ou multiplicada por 𝜆 > 0), o valor do índice agregado 

P(𝛼) será também fracionado. Por fim, outra propriedade destacada 

em PNUD (1997), diz que P(𝛼) é monótono. Para um índice de 

pobreza agregado P(𝛼), composto de diferentes subindices 𝑃1, 𝑃2 e 
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𝑃3 parece perfeitamente desejável que P(𝛼) seja crescente em cada 

𝑃𝑖. Não se pode esquecer também da decomponibilidade restrita do 

índice.  

Convém recordar que o IPH também limitações e 

fraquezas, reconhecidas pelo próprio PNUD, e que centram em três 

matizes: o primeiro refere-se ao fato de que as variáveis escolhidas 

como as mais pertinentes para construir a medida também são 

variáveis indiretas, pouco aptas a apreender aspectos qualitativos do 

bem estar; o segundo trata da redundância das variáveis, bastante 

limitada pelo fato de a renda não ser considerada no cálculo do 

indicador, mas que, segundo Salama e Destremau (2001), se 

mantém, se levadas em conta as fortes correlações positivas 

existentes entre educação, esperança de vida e saúde. Não 

obstante, a terceira limitação está referenciada na dificuldade do IPH 

de escapar do arbítrio da definição de patamares normativos, 

presentes em cada um de seus componentes, e na escolha arbitrária 

envolvida nisso. 

 

3.1.7. O Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

 

A discussão sobre a métrica da pobreza avançou 

bastante ao longo dos anos 2000. Participando ativamente dessa 

discussão o PNUD, no Relatório de Desenvolvimento Humano de 

2010 apresentou mais uma nova medida de pobreza 

multidimensional designada por Índice de Pobreza Multidimensional 

– IPM, desenvolvida em parceria com o Oxford Poverty and Human 

Development Initiative - OPHI da Universidade de Oxford pela 

importante contribuição de Alkire & Foster (2008).  

Esta nova medida substituiu o Índice de Pobreza 

Humana - IPH, lançado em 1997 pelo PNUD. Pioneiro no seu tempo, 

o IPH utilizava as médias do país para refletir privações agregadas 

na saúde, na educação e no padrão de vida. Ele não conseguia 

identificar indivíduos específicos, famílias ou grupos maiores de 
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pessoas que sofressem privações em conjunto. O novo índice 

proposto foi criado com o objetivo de superar essa limitação do IPH, 

captando quantas pessoas sofrem privações sobrepostas e quantas 

privações enfrentam em média. Pode ser discriminado por dimensão 

para demonstrar como se modifica a composição da pobreza 

multidimensional em incidência e em intensidade nas diferentes 

regiões, grupos étnicos. 

O IPM, simples e relevante em termos de políticas, 

pois complementa os métodos de base monetária ao efetuar uma 

abordagem mais ampla, identificando as privações sobrepostas ao 

nível da família nas mesmas três dimensões do IDH e indicando os 

números médios das pessoas pobres e as privações que as famílias 

pobres sofrem (PNUD, 2010). 

O IPM está assentado na abordagem da capacidade 

e de suas privações, dentro da teoria proposta por Sen (2000). Ele 

inclui uma série de dimensões a partir de exercícios participados 

entre as comunidades pobres e do consenso internacional 

emergente. Porém, como a medida exige que todos os dados 

provenham da mesma família, as opções das dimensões para a 

medida foram limitadas. 

Portanto, o Indicador de Pobreza Multidimensional é 

o resultado da contagem da pobreza – a quantidade de pessoas que 

são pobres em termos multidimensionais – e do número médio de 

privações que cada família multidimensionalmente pobre sofre (a 

intensidade da pobreza). Não obstante, inclui 3 (três) dimensões 

similares às do Índice de Desenvolvimento Humano – saúde, 

educação e padrões de vida - , que se refletem em 10 (dez) 

indicadores, cada um com igual peso dentro da sua dimensão, vide 

Quadro ilustrativo 5. 
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Quadro 5 – As Dimensões, Indicadores e Variáveis 
Componentes do IPM 

 
Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

Conforme a metodologia descrita na Nota Técnica 4 

do Relatório de Desenvolvimento Humano 2010 do PNUD, o referido 

índice utiliza microdados extraídos dos inquéritos das famílias ou de 

pesquisas domiciliares, e todas variáveis observáveis devem advir 

destas pesquisas, diferentemente do que ocorre com o IDH. 

A cada pessoa da família é atribuída uma pontuação 

de privação (de 0 a 1) em função das privações da sua família 

relativamente a cada um dos 10 indicadores componentes (d), 

calculada a partir da soma ponderada das privações vivenciadas. 

Portanto, a pontuação máxima que pode ser alcançada é 10 (dez), 

tendo todas as dimensões um peso igual. Por conseguinte, a 

pontuação máxima em cada dimensão é 3,33. As dimensões da 

educação e da saúde têm dois indicadores cada, pelo que cada 

componente vale 1,67. Já a dimensão do padrão de vida tem seis 

indicadores, pelo que cada componente equivale a 0,56. A 

pontuação aumenta à medida que o número de privações cresce e 

atinge seu máximo de 1, quando a pessoa é privada em todos os 

indicadores analisados. Uma pessoa que não é considerada privada 

em qualquer indicador recebe uma pontuação igual a 0. 

Formalmente: 

 

c = 𝑤1𝐼1 + 𝑤2𝐼2 + ⋯ + 𝑤𝑑𝐼𝑑                          (3.13) 

 

VARIÁVEIS

1 CRIANÇAS MATRICULADAS Pelo menos uma criança em idade escolar não matriculada na escola

2 ANOS DE ESCOLARIDADE Não ter nenhum membro da família que tenha concluído cinco anos de escolaridade

3 MORTALIDADE INFANTIL Ter tido uma ou mais crianças que tenham falecido

4 NUTRIÇÃO ter pelo menos um membro da família que sofra de má nutrição

5 ATIVOS
Não possuir carro, caminhão ou veículo motorizado semelhante e possuir no máximo um dos 

bens seguintes:  bicicleta, motocicleta, rádio, geladeira, telefone ou televisor

6 PAVIMENTO Possuir casa com pavimento em terra

7 ELETRICIDADE Não possuir acesso a eletricidade 

8 ÁGUA Não possuir acesso à água potável limpa

9 SANITÁRIOS Não possuir acesso à saneamento adequado

10 COMBUSTÍVEL DE COZINHA Faz uso de combustível sujo para cozinhar (estrume, lenha ou carvão)

INDICADORESDIMENSÕES

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PADRÕES 

DE VIDA

1

2

3



94 
 

onde 𝐼1 = 1, se a família é privada no indicador i, e 𝐼𝑖 = 0, caso 

contrário, e 𝑤𝑖 é o peso atribuído ao indicador i com ∑ 𝑤1
𝑑
𝑖=1

 
= 1. 

Na percepção do IPM, uma família é 

multidimensionalmente pobre se sofrer privações de 2 (dois) a 6 

(seis) indicadores simultaneamente. Para se identificar os pobres na 

visão multidimensional, as pontuações de privação para cada família 

são somadas para obter a privação da família, c. Usa-se como linha 

de corte o 3, que é o equivalente a um terço dos indicadores, para 

distinguir os pobres dos não pobres. Se c for igual ou superior a 3, a 

correspondente família é multidimensionalmente pobre.  

O valor do IPM é o produto de duas medidas: a taxa 

multidimensional de contagem de pessoas e a intensidade (ou 

amplitude) da pobreza. A taxa de contagem de pessoas H, é a 

proporção da população que é multidimensionalmente pobre, cuja 

formulação algébrica é muita similar àquela já discutida na subseção 

3.1.1 desse capítulo, por meio da equação 3.1, que recordamos a 

seguir: 

 

H = 
𝑝

𝑁
                                                                  (3.14) 

Contudo, as semelhanças observadas na 

representação matematicamente da taxa de contagem de pessoas 

pobres do ponto de vista multidimensional restringem-se à forma da 

equação apresentada. Conceitualmente, o 𝑝 refere-se à quantidade 

de pobres sob a visão monetária ou da renda. Enquanto isso, na 

visão multidimensional da proporção de pobres o 𝑝, é substituída 

pelo q, conforme a fórmula abaixo: 

 

H = 
𝑞

𝑛
                                                                  (3.15) 

onde q é o número de pessoas multidimensionalmente pobres e n é 

a população total. 
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A intensidade da pobreza A reflete a proporção dos 

indicadores componentes ponderados d na qual, em média, as 

pessoas pobres sofrem de algum tipo de privação. Somente para as 

famílias pobres, as pontuações de privação são somadas e divididas 

pelo número total de indicadores e pelo número total de pessoas 

pobres, 

 

A = 
∑ 𝑐

𝑞
1

𝑞𝑑
                                                               (3.16) 

 

onde c é o número total de privações ponderadas que os pobres 

sentem e d é o número total de indicadores componentes 

considerados (i.e. os dez). 

Assim, o índice de pobreza multidimensional é 

obtido, portanto, pelo produto da proporção de pobres (pelo critério 

multidimensional proposto) com a intensidade da pobreza. Logo, o 

IPM é dado por: 

 

IPM = 𝐻. 𝐴                                                          (3.17) 

 

Em relação às propriedades encontradas que 

caracterizam o Índice de Pobreza Multidimensional Alkire & Foster 

(2008) salientam que ele satisfaz várias destas, dentre elas, citam-

se: a decomponibilidade, a invariância de replicação, a simetria, o 

enfoque da pobreza e das privações, a monotonicidade fraca e a 

dimensional, a não trivialidade, a normalização, a reorganização 

fraca e a da transferência. 

Como todos os outros indicadores de pobreza, o 

IPM também encerra algumas limitações, que o próprio PNUD 

reconhece no Relatório de 2010, no total de 6 (seis), em virtude, 

principalmente, das restrições de alcance dos dados, que exige a 

produção de dados primários nem sempre disponíveis nos órgãos de 

estatística governamental. 
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Nesse sentido, cabe lembrar que os indicadores 

incluem ambos os resultados e as contribuições, em como um 

indicador fixo, uma vez que não estão disponíveis dados atuais para 

todas as dimensões. É importante lembrar que os inquéritos 

familiares mais completos e detalhados são realizados através dos 

Censos, que no Brasil acontecem de 10 em 10 anos. 

Em segundo lugar, os dados referentes à saúde são 

relativamente escassos e com pouca cobertura, especialmente em 

relação à nutrição. Em terceiro lugar, em alguns casos foi necessário 

um julgamento cuidadoso para responder à falta de dados. Todavia, 

para serem consideradas pobres, as famílias têm de sofrer privações 

em pelo menos seis indicadores do padrão de vida ou em três 

indicadores do padrão de vida e um indicador referente à saúde ou à 

educação. Tal requisito torna o IPM mais insensível a pequenas 

inexatidões. Em quarto lugar, como é bem conhecido, as 

desigualdades no interior do seio das famílias podem ser graves, as 

quais não são registradas nem representadas de alguma forma na 

medida. Em quinto lugar, enquanto o IPM abrange mais do que uma 

contagem para incluir a intensidade da pobreza existente, não mede 

a desigualdade entre os pobres. 

Por último, é necessário notar que as mesmas 

limitações atribuídas ao IPH, relativas à arbitrariedade na escolha 

dos pesos e das variáveis, também cabem ao IPM, em que pese à 

tentativa de manter o equilíbrio entre as exigências de relevância e a 

necessidade de dados razoavelmente utilizáveis face à 

disponibilidade e qualidade dos dados utilizados. 

 

3.2. FRAMEWORKS DE ANÁLISE DESENVOLVIDOS 

 

Segundo Howlett, Ramesh e Perl (2013), os 

arcabouços teóricos mais importantes da política se assentam em 3 

elementos essenciais, de forma bem diferente cada qual: os atores, 

as ideias e as estruturas. Primeiramente, o entendimento da política 
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pública10 exige algum conhecimento sobre os atores que levantam 

as questões, estabelecem opções, tomam decisões em relação às 

opções propostas e as implementam. Esses atores são vistos como 

indivíduos que tentam promover seus próprios interesses, ou como 

objetos influenciados pelas circunstâncias do ambiente que os cerca. 

Em segundo lugar, os insights políticos dependem 

do valor que se dá às ideias que moldam as deliberações de 

políticas públicas. Essas ideias podem variar desde pontos de vista 

mais particulares e autointeressados até sistemas de crença 

amplamente sustentados que persistem através dos tempos. E, em 

terceiro lugar, a policy-making acontece no interior de um conjunto 

de estruturas sociais e políticas, que afetam as deliberações sobre o 

que deve ser feito. Tais estruturas são enxergadas como arenas que 

estabelecem as regras do jogo para a competição entre os 

diferentes interesses e o choque das distintas ideias. Além disso, 

podemos considerar essas estruturas também como sujeitos da 

iniciativa política, pois influenciam no debate sobre como melhor 

governar uma sociedade, sustentar uma economia, ou mesmo 

expressar uma cultura. 

Diante disso, concebe-se que os atores, ideias e 

estruturas formam uma base comum para onde todas as teorias 

políticas convergiriam, a partir de diferentes rumos e com distintos 

pontos de vista. “É na adoção e adaptação dessas particularidades 

conceituais que se pode realizar o potencial de maior insight na 

policy-making e nos outcomes políticos” (HOWLETT, RAMESH E 

PERL, 2013, p.55). 

Portanto, vislumbrando esse poderoso insight no 

contexto das políticas públicas, para alcançarmos os objetivos 

propostos neste trabalho monográfico, lançaremos mão desse 

arcabouço, que aliará a análise técnica das políticas com o seu 

contexto social e político, compondo o background teórico utilizado 

                                                           
10

 Como explicado na introdução, política e política pública são termos que se completam, e 

que para efeitos práticos nesse trabalho foram concebidos como um mesmo constructo. 
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nesta pesquisa para realizar a análise comparativa dos indicadores 

de pobreza.  

O background que utilizaremos assenta-se na 

vertente analítica do regime de políticas públicas. Com base na 

literatura, policy regime é um construto que tenta captar o modo 

como as instituições, as ideias e atores políticos tendem a agir em 

padrões de interação relativamente estáveis e institucionalizados, 

que se agrupam para manter os conteúdos e os processos políticos 

de forma mais ou menos constantes ao longo do tempo. É possível 

pensá-lo como o produto de um conjunto comum de ideias políticas 

(paradigma político) com um conjunto comum ou típico de atores e 

instituições organizados em torno dessas ideias (subsistema 

político). 

Para realizarmos a análise dos dados coletados 

como pretendido, desenvolvemos duas estruturas de análise a que 

chamamos de framework analítico11. 

A primeira foi criada para permitir a comparação 

entre os 7 indicadores de pobreza analisados com o fito de captar 

alguns traços distintivos, tendências ou mesmo padrões que a 

análise das semelhanças e diferenças das características e 

propriedades pode proporcionar. Assim, com base no referencial 

teórico do regime de políticas públicas e nas contribuições teóricas 

de Jannuzzi (2002 e 2005) quanto às propriedades desejáveis a um 

indicador, e de Herrera & Barrichello (2015), bem como de Alkire & 

Foster (2008) e Bourguignon & Chakravarty (2003), no que tange às 

propriedades específicas a indicadores de pobreza, foi construído o 

Framework Analítico 1 para a análise comparativa, conforme 

descrito no Quadro 6. 

É importante asseverar que observando o Quadro 6, 

podemos notar que das 12 propriedades desejáveis de um indicador 

propostas por Jannuzzi (2002 e 2005), conforme descrito no Quadro 

                                                           
11

 Vamos admitir como sinônimos os termos estrutura de análise e Framework analítico 
para efeitos práticos. 
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2 do Capítulo 2 deste trabalho, optou-se por utilizar aquelas sete de 

maior simplicidade e facilidade de percepção por parte do 

pesquisador, facilitando em grande medida a classificação quanto à 

aderência ou não. Por sua vez, em relação às propriedades 

específicas dos indicadores de pobreza, o critério de seleção admitiu 

as principais, tendo por base a literatura sobre a temática, 

especialmente a apresentada em Herrera & Barrichello (2015), 

mesmo que existam várias outras.  

Já para os elementos constitutivos de regime (ideias, 

instituições e atores) foram buscadas unidades de análise que 

possibilitassem a construção do contexto de políticas públicas que 

envolvam o debate sobre a mensuração da pobreza, visualizável a 

partir da base ideológica, abordagem e paradigma teóricos, conceito 

de pobreza adotado, a instituição difusora, o período que em q foi 

criado, o seu criador, o objetivo e o objeto de medida. Tais 

categorias de análise foram construídas, portanto, na tentativa de 

apreender as ideias, instituições e atores por trás da construção das 

medidas de pobreza em estudo.  

Quadro 6 – As Unidades de Análise de Comparação dos 
Indicadores de Pobreza 

 
Fonte: Elaboração própria do autor. 

MARCO ANALÍTICO UNIDADES DE ANÁLISE

PERÍODO DE CRIAÇÃO

OBJETO DE MEDIDA

OBJETIVO

CONCEITO DE POBREZA ADOTADO

PARADIGMA TEÓRICO 

BASE IDEOLÓGICA 

ABORDAGEM TEÓRICA 

CRIADOR/AUTOR

INSTITUIÇÃO DIFUSORA OU APOIADORA

CLASSIFICAÇÃO QUANTO NÚMERO DE VARIÁVEIS

QUANTIDADE DE VARIÁVEIS

CONTEMPLA DIMENSÃO POLÍTICA

FOCO

ANONIMIDADE OU SIMETRIA

MONOTONICIDADE

TRANSFERÊNCIA

REPLICABILIDADE

DECOMPONIBILIDADE

RELEVÂNCIA PARA AGENDA POLÍTICA

VALIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO CONCEITO

CONFIABILIDADE NOS DADOS USADOS NA CONSTRUÇÃO

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA E COMUNICABILIDADE

COBERTURA E DESAGREGRABILIDADE POPULACIONAL E 

TERRITORIAL

COMPARABILIDADE NA SÉRIE HISTÓRICA

FACTIBILIDADE PARA SUA OBTENÇÃO

FRAMEWORK ANALÍTICO 1 - ANÁLISE COMPARATIVA

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DE 

REGIME DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS (IDÉIAS, 

ATORES E 

INSTITUIÇÕES)

PROPRIEDADES 

ESPECIFÍCAS DE 

INDICADORES DE 

POBREZA

PROPRIEDADES 

DESEJÁVEIS A 

INDICADORES
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A segunda estrutura de análise foi desenvolvida com 

o propósito de possibilitar uma avaliação da eficácia de 

representação da pobreza, resultando na elaboração de ranking 

entre as 7 medidas de pobreza, na qual aquela de maior pontuação 

poderá ser considerada como a que mais se aproxima de uma 

determinada qualidade positiva desejada, ou seja, a captação da 

complexidade do fenômeno pobreza. Com essa métrica 

desenvolvida para avaliação da eficácia dos indicadores de pobreza 

espera-se que as políticas anti-pobreza sejam melhores formuladas 

e implementadas pelos policy makers e pelos burocratas, haja vista 

que uma melhor compreensão e diagnóstico desse problema poderá 

ser realizado a partir de um indicador mais eficaz em representar a 

pobreza, alavancando considerável a configuração da política de 

enfrentamento para a erradicação dessa problemática de política 

pública. 

Em termos práticos, eficácia é a qualidade atribuída 

àquilo que cumpre com metas estabelecidas ou planejadas. 

Portanto, está ligado ao atingimento de metas e é uma característica 

pertencente ao alcance de resultados esperados. No caso em tela, 

adequamos o conceito genérico “eficácia” a nossa avaliação dos 

indicadores de pobreza, admitindo-o como parâmetro ou meta a ser 

alcançada por meio de um conceito mais amplo de pobreza, e mais 

condizente com as teorias vanguardistas sobre o tema, na qual a 

complexidade é a principal característica considerada para retratá-la. 

Assim, o conceito de pobreza que servirá de base para a medição 

da eficácia de representação da pobreza é o da pobreza 

multidimensional que se vincula a um nível alto de complexidade.  

Com base nas mesmas contribuições teóricas 

discutidas nos capítulos 1 e 2 que fomentaram a construção do 

Framework 1, com pequenas adaptações por conta do foco dado 

como visto acima, foi produzido o Framework 2, que auxiliará na 

apuração da eficácia de representação da pobreza, composto por 16 

(dezesseis) unidades de análise. 
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Quadro 7 – A Estrutura de Análise da Eficácia de Representação 
da Pobreza 

 
Fonte: Elaboração própria do autor. 
 

O Quadro 7 apresenta o Framework Analítico 2 com 

seu marco, marcador e unidades de análise. É importante observar 

que a estrutura analítica assume 2 (dois) marcos a serem 

considerados: correspondência ao conceito e aderência às 

propriedades. A correspondência ao conceito está ligada à questão 

do nível de complexidade do fenômeno, refletida no conceito e à 

aderência às propriedades está baseada nos elementos relativos às 

propriedades específicas e genéricas dos indicadores de pobreza, 

em semelhança ao Framework 1. 

Ademais, é forçoso constatar que a complexidade 

relaciona-se ao número de variáveis ou dimensões contempladas na 

construção do Indicador. No entanto, é necessário notar também 

que a complexidade buscada na representação do conceito de 

pobreza contempla obrigatoriamente a dimensão política, posto que 

essa categoria reforça a ideia de pobreza na sua 

MARCO ANALÍTICO MARCADOR ANALÍTICO QTD. UNIDADES DE ANÁLISE

1 CLASSIFICAÇÃO QUANTO NÚMERO DE VARIÁVEIS

2 QUANTIDADE DE VARIÁVEIS

3 CONTEMPLA DIMENSÃO POLÍTICA

4 FOCO

5 ANONIMIDADE OU SIMETRIA

6 MONOTONICIDADE

7 TRANSFERÊNCIA

8 REPLICABILIDADE

9 DECOMPONIBILIDADE

10 RELEVÂNCIA PARA AGENDA POLÍTICA

11 VALIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO CONCEITO

12
CONFIABILIDADE NOS DADOS USADOS NA 

CONSTRUÇÃO

13
TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA E 

COMUNICABILIDADE

14
COBERTURA E DESAGREGRABILIDADE 

POPULACIONAL E TERRITORIAL

15 COMPARABILIDADE NA SÉRIE HISTÓRICA

16 FACTIBILIDADE PARA SUA OBTENÇÃO

NÍVEL DE COMPLEXIDADE

PROPRIEDADES 

ESPECIFÍCAS DE 

INDICADORES DE POBREZA

PROPRIEDADES 

DESEJÁVEIS A 

INDICADORES

FRAMEWORK ANALÍTICO 2 -  EFICÁCIA DE REPRESENTAÇÃO DA POBREZA

CORRESPONDÊNCIA AO 

CONCEITO

ADERÊNCIA  ÀS 

PROPRIEDADES
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multidimensionalidade. Por isso, foi dada uma atenção especial por 

este trabalho monográfico a esta variável, especialmente na forma 

categorizada de uma unidade de análise específica.  

Finalizada a descrição da lente analítica que 

subsidiará a análise dos dados no próximo capítulo, passaremos a 

apresentação da metodologia utilizada nesta pesquisa. 

 

3.3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS 

 

Em linhas gerais, este trabalho monográfico realizou 

um estudo comparativo onde foram analisados os principais 

indicadores de pobreza existentes a fim de se investigar de que 

forma os indicadores de pobreza existentes retratam o conceito de 

pobreza a qual se vinculam, isto é, verificar qual a noção de pobreza 

por detrás dessas construções matemáticas e como elas refletem a 

complexidade desse fenômeno, abstraindo de que forma a dimensão 

política é privilegiada ou não nessas medidas. 

A pesquisa a ser realizada neste trabalho pode ser 

classificada como descritiva. Apresenta também um componente 

analítico relevante, próprio da policy analysis, a qual visa 

problematizar a política pública para além dos conceitos e formas de 

mensuração de cunho mais positivistas. Isto porque a pesquisa 

buscou selecionar os principais indicadores de pobreza existentes 

com o intuito de descrever e desnudar as suas principais 

características, propriedades, as relações existentes com o conceito 

de pobreza escolhido, a qual paradigma estão vinculados (positivista 

ou pospositivista) e os aspectos políticos por trás de suas 

construções.  

Quanto à metodologia empregada fez-se a opção 

pelo método comparativo. Tal opção se justificou porque o método 

escolhido é um poderoso mecanismo para organizar uma pesquisa 

sobre uma série de fenômenos sociais, já que pode evitar a 

generalização excessiva de estudos estatísticos de grande amostra 
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e a especificidade demasiada inerente aos estudos de caso. Do 

mesmo modo, o método comparativo pode evitar muitos dos 

problemas de validade externa que são inerentes aos projetos de 

pesquisa experimental. De fato, o método aqui utilizado possibilitou 

trazer o contexto mais diretamente para uma análise do que os 

métodos quantitativos e experimentais geralmente o fazem. 

Para o estudo de política pública, que é o caso em 

tela, em muitas situações o contexto é crucial para a compreensão 

das dinâmicas envolvidas. “A elaboração de políticas não está 

ocorrendo em algum ambiente de laboratório estéril, mas sim em 

instituições complexas que possuem valores e rotinas” que 

influenciam os resultados do processo tanto quanto que as 

preferências individuais (MARCH E OLSEN, 1989, p. 96). 

Com base nas contribuições de Lijphart (1971) para 

delineamento do método comparativo e as vantagens dessa técnica 

em relação as demais utilizadas no estudo das políticas públicas, o 

método utilizado permitiu alcançar o objetivo geral da pesquisa, 

respondendo ao questionamento acerca de que forma os índices de 

pobreza conseguem refletir o conceito de pobreza a qual se 

vinculam, abarcando a complexidade desse fenômeno social por 

meio do levantamento das similaridades e divergências existentes 

entre os 7 indicadores selecionados, bem como dos relacionamentos 

entre estes e o marco teórico de pobreza, de regime de políticas 

públicas e indicadores definido. 

Além disso, foi pensado como forma de reforçar a 

resposta a pergunta-problema da pesquisa junto com a comparação 

das semelhanças e diferenças dos indicadores, a construção de um 

ranking entre os índices tendo por base as unidades de análise, 

descritas no Framework 2, para verificação da maior eficácia de 

representação da pobreza em face do background conceitual, isto é, 

para detectar qual é o grau de correspondência do indicador em 

relação ao conceito e qual a aderência ou não a propriedades 

desejáveis próprias e específicas a medidas de pobreza. 
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Enquanto procedimento, esta pesquisa realizou-se 

por meio da observação indireta, porque foram consultadas fontes 

bibliográficas e documentais produzidas por instituições 

governamentais, organismos multilaterais, universidades e centros 

de pesquisa, tais como: relatórios, sítios na internet e sistemas 

corporativos para extração de dados. 

 

3.3.1. As etapas da pesquisa, a coleta e o tratamento dos dados 

 

Inicialmente, foi realizada uma revisão da vasta 

literatura sobre a temática, objetivando o levantamento do conceitual 

da pobreza. A partir disso, procedeu-se uma pesquisa em revistas 

técnicas, periódicos, relatórios governamentais e sítios da internet 

para fornecer elementos que subsidiassem a seleção dos principais 

indicadores de pobreza utilizados. A amostra a ser observada contou 

inicialmente com uma quantidade total de 10 (dez) indicadores dos 

quais foram escolhidos 7 (sete) em razão do grau de relevância e 

representatividade na literatura especializada. 

Os indicadores selecionados foram os seguintes: a 

Proporção de Pobres (P0 ou H), o Hiato Padronizado Médio (P1 ou 

I), a Classe de medidas Foster, Greer e Thorbecke (FGT ou φ), o 

Índice de Watts (W), o Índice de Sen (P), o Índice de Pobreza 

Humana (IPH) e o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). 

Para a coleta de dados foram buscados, além de 

livros e artigos científicos, manuais descritivos, tutoriais, artigos de 

periódicos especializados, notas metodológicas e anexos 

estatísticos de relatórios que discutiam esses indicadores. Em 

seguida, foram extraídas da documentação coletada informações 

acerca das: características, propriedades, métrica de cálculo, 

variáveis utilizadas, classificação ou tipologia, modelo teórico 

referido, processo estatístico ou econométrico envolvido, que foram 

dispostas em uma tabela Excel (vide seção 4.1.1) para permitir a 

comparação (levantamento das similaridades e diferenças) entre os 
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indicadores de pobreza, segundo os marcos analíticos e unidades 

de análise elaboradas para este fim (Framework Analítico 1), 

buscando evidenciar algum traço característico na sua construção 

ou no background teórico de regime de política pública que lhe 

inspirou a criação. 

Após a tabulação dos dados realizou-se a análise 

dos resultados encontrados, buscando-se comprovar a hipótese 

proposta e levantar implicações e relações que pudessem agregar 

para discussão acadêmica sobre a mensuração da pobreza. O 

material documentado, bem como, as respectivas análises foram 

organizadas em relatório de pesquisa, que deram subsídios a este 

estudo monográfico. 

Esse processo metodológico adotado, com suas 

técnicas e procedimentos se justifica pela importância de garantir 

consistência, robustez e validade à pesquisa ao permitir a 

replicabilidade dos métodos e práticas metodológicas adotadas na 

coleta, tratamento dos dados e na construção das unidades de 

análise por qualquer pesquisador interessado. 

É importante alertar ainda que esta pesquisa não se 

propôs a sugerir ou mesmo criar um indicador novo para medir 

pobreza, ela simplesmente verificará em que medida os índices mais 

utilizados retratam esse complexo fenômeno social. Além disso, 

cabe ressaltar também que não se utilizou juízo de valor ou moral 

como critério para definição de posição no ranking proposto. Toda 

análise a ser realizada ocorreu mediante os critérios e parâmetros, 

objetivamente, estabelecidos nos frameworks analíticos em virtude 

da literatura revisada nos capítulos 1 e 2. 

 

3.3.2. As unidades de análise criadas, a ponderação e a forma 

de pontuação 

 

As unidades de análise construídas, como visto na 

seção anterior, foram baseadas nas propriedades desejáveis aos 
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indicadores, apresentadas por Jannuzi (2002 e 2005) e nas 

propriedades específicas de pobreza, citadas por Herrera & 

Barrichello (2015), bem como no referencial teórico sobre regime de 

políticas públicas (idéias, instituições e atores), citado por Howlett, 

Ramesh e Perl (2013). Cabe esclarecer que existem várias 

propriedades relacionadas aos índices de pobreza unidimensionais e 

os multidimensionais, debatidas em trabalhos célebres de Alkire & 

Foster (2008) e Bourguignon & Chakravarty (2003). Todavia, para 

efeitos práticos foram selecionadas aquelas mais simples, 

claramente perceptíveis e de fácil detecção. 

Estas unidades de análise fazem parte dos 

frameworks analíticos que foram criados para guiarem a análise dos 

resultados que serão apresentados no próximo capítulo, objetivando 

a comparação e análise da eficácia dos indicadores de pobreza. 

São, na verdade, estruturas que servem de lente analítica.  

Com base no Framework Analítico 2 proposto, uma 

segunda tabela constante na seção 4.1.2 do próximo capítulo foi 

desenvolvida para elaboração do ranqueamento, utilizando 16 

(dezesseis) unidades de análise agregadas em 2 (dois) grandes 

marcos analíticos divididos quanto: I) Correspondência ao conceito e 

II) Aderência às propriedades. 

O segundo marco analítico12, por sua vez, se 

subdividide também em mais dois tipos de marcadores analíticos: i) 

propriedades desejáveis próprias de indicadores de pobreza 

(específicas) e ii) propriedades desejáveis a indicadores (genéricas). 

Na atribuição dos pesos, cada marcador analítico 

recebeu um peso igual na ponderação equivalente a 3/10. Em 

seguida, também se atribuiu um peso igualmente distribuído entre 

cada unidade de análise de um mesmo marco. Desse modo, as 

unidades do primeiro marco apresentaram peso igual 1,11 (3,33/3); 

os do segundo marco, valor igual a 0,56 (3,33/6) e os do terceiro 

marco, 0,48 (3,33/7). A atribuição de pesos iguais entre cada marco 

                                                           
12

 Cf. Quadro 7 – A Estrutura de Análise da Eficácia de Representação da Pobreza, p. 99. 
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analítico e entre cada unidade justifica-se pelo fato de que na 

elaboração do Framework Analítico 2, conceitualmente, foi atribuída 

importância igual a todas as variáveis em face da construção 

analítica que agregou aspectos teóricos com elementos técnicos 

relativo à métrica de indicadores.  

Para efeito de cálculo dos escores que fornecem o 

resultado do ranqueamento dos indicadores, cada unidade de 

análise do segundo marco analítico (do Framework 2) recebeu uma 

pontuação que varia entre 0 (para ausência) e 1 (para a presença) 

em relação às propriedades desejáveis genéricas e especificas. 

As unidades do primeiro marco de análise possuem 

uma pontuação variável distinta. Para a primeira unidade a variação 

ocorre como se dá com as unidades do segundo marco, variando 

entre 0 e 1. Já a segunda unidade, que se refere à tipologia por 

número de variáveis, adotou-se o escore de 1 para univariada e 2 

para multivariada. Por conseguinte, a terceira unidade que trata da 

quantidade de variáveis, é uma categoria aberta e corresponde à 

quantidade de variáveis que cada indicador possui, gerando um 

efeito multiplicador sobre o somatório ponderado total. Com base 

nas ponderações, pesos e nas pontuações atribuídas às categorias 

de análise o escore mínimo e máximo dos indicadores de pobreza 

estudados poderá variar entre 2,22 a 18, apresentando uma 

amplitude de ∆𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 15,78.  

Em caso de empate, o ranqueamento será definido 

por aqueles que tiverem maior pontuação no somatório do marcador 

de nível de complexidade e, em seguida, no das propriedades 

específicas aos indicadores de pobreza.  

Para apuração da pontuação total que serviu de 

base para o ranking dos indicadores, foi calculada uma média 

ponderada, que é dada pelo produto da soma das pontuações 

atribuídas de cada unidade de análise, multiplicada por seu peso 

relativo dentro de marcador, dividido pelo número total de unidades 
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consideradas na pesquisa, cuja representação matemática genérica 

é a seguinte: 

 

𝑃𝑡𝑖𝑛𝑑 =  
𝑝𝑚1(𝑈1+𝑈2+𝑈3)+𝑝𝑚2(𝑈4+𝑈5+⋯+𝑈9)+ 𝑝𝑚3(𝑈10+𝑈11+…+𝑈16)

𝑁𝑢𝑛𝑖𝑑
      (3.1) 

 

onde a 𝑃𝑡𝑖𝑛𝑑 representa a pontuação total do indicador, 𝑝𝑚1,2,3 

corresponde ao peso relativo dentro do marco (fixados em 1,11, 0,56 

e 0,48, respectivamente), e 𝑁𝑢𝑛𝑖𝑑 é o número total de unidades de 

análise consideradas, ou seja, 16. 

 

 

 

 

 

 

  



109 
 

CAPÍTULO 04 – UMA ANÁLISE COMPARATIVA DOS 
INDICADORES DE POBREZA SOB A PERSPECTIVA 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: RESULTADOS, ANÁLISE 
E DISCUSSÃO POLÍTICA 
 

 

O presente capítulo vem apresentar os resultados da 

análise comparativa realizada sobre os 7 indicadores de pobreza e 

responder a investigação sobre como essas medidas conseguem 

representar o conceito de pobreza a que se vinculam. A partir do 

exposto nos capítulos 1 e 2 acerca das principais noções de pobreza 

existentes e das limitações e problemáticas inerentes ao processo 

de mensuração da pobreza foi-nos facultado construir uma premissa 

de que os indicadores que consigam retratar melhor o fenômeno são 

mais eficazes para subsidiar as políticas públicas de enfretamento 

da pobreza. 

Esse capítulo divide-se em duas seções nas quais: 

em primeiro lugar, serão relatados os resultados da análise 

comparativa desses indicadores a partir dos dados coletados no que 

tange as suas características e propriedades, mediada por uma 

discussão crítica final acerca dos resultados encontrados e suas 

implicações para o estudo da mensuração da pobreza e em segundo 

lugar, será discutida a presença ou não da dimensão política como 

componente dessas medidas, bem como será avaliado o aspecto 

político na construção delas.  

 

4.1. A ANÁLISE COMPARATIVA DAS MEDIDAS DE 
POBREZA 
 

No capítulo anterior, como parte da proposta desse 

trabalho monográfico foram descritos os sete indicadores de pobreza 

escolhidos, detalhando informações, características, componentes, 

vantagens e limitações de cada um deles. Esta etapa anterior foi 

fundamental para iniciarmos a apresentação dos resultados desse 
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estudo comparativo realizado com as principais medidas de pobreza, 

bem como, para realizarmos a discussão acerca dos achados e dos 

fatos estilizados encontrados, buscando o diálogo com a literatura 

sobre o tema. 

Inicialmente, cabe notar que os dados coletados 

foram compilados em duas tabelas que exporão as principais 

características, informações de caráter geral e as propriedades 

possuídas pelas medidas com vistas a permitir a verificação das 

similaridades e das diferenças observáveis nelas e entre elas, para a 

captação de padrões ou tendências explicativas que compreendam 

a relação de correspondência existente entre os indicadores e o 

conceito de pobreza a que se vinculam. Em um segundo momento, 

a partir dessas semelhanças e diferenças encontradas será 

construído um ranqueamento para classificar os indicadores dentro 

de um parâmetro de eficácia quanto à representatividade do 

conceito e à aderência a algumas propriedades importantes que 

darão consistência ao indicador.  

O ferramental analítico adotado nessa pesquisa, 

como pudemos notar no capítulo anterior, está dividida em dois 

grandes matizes: a correspondência da medida com o conceito de 

pobreza a que se vincula e a aderência às propriedades desejáveis 

específicas e genéricas de indicadores. Outrossim, recorreu-se 

como background à teoria de regime de políticas públicas que tenta 

compreender o modo como as instituições, ideias e os atores 

políticos se relacionam em um determinado contexto político-

administrativo estabelecido num período de tempo, para dotar de 

capacidade compreensiva esse estudo comparativo. Trata-se, 

portanto, de uma lente que permitirá analisar os processos da 

política do ponto de vista da macro política, em que determinados 

valores, ideias e interesses mostram-se mais acentuados e 

influenciam de modo mais determinante a policy making. Assim 

sendo, todas as unidades de análise desenvolvidas buscaram captar 
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como esses elementos se fazem presentes nos indicadores de 

pobreza. 

É importante asseverar que antes da análise 

propriamente dita, na fase da coleta de dados, era esperada a 

existência de uma tendência comportamental distinta ou de um perfil 

distintivo entre os indicadores unidimensionais e multidimensionais. 

Portanto, é evidente de certa forma que análise ocorrerá, 

enxergando essa diferenciação. No entanto, somente a evidência 

poderá corroborar essa presunção. Passemos à apresentação e 

discussão dos resultados. 

 

4.1.1. Os resultados encontrados na análise comparativa 

 

A Tabela 1 descreve as principais informações 

extraídas dos manuais, anexos estatísticos, notas técnicas e artigos 

especializados sobre os sete indicadores, que serviram de base para 

a construção das unidades de análise sob a qual serão avaliados. A 

partir da observação dessas informações foi possível vislumbrar 

alguns importantes elementos de análise e estabelecer algumas 

relações que passaremos a detalhar. 

Em relação ao que mede cada indicador, os 

indicadores de pobreza, geralmente, possuem dois objetos de 

medição: a incidência e a intensidade. Alguns incorporam além 

destas, outros aspectos como a desigualdade entre os pobres 

(como, o índice de Watts e o índice de Sen) e a severidade da 

pobreza (a classe de medidas FGT). O indicador mais completo 

nesse quesito, portanto, foi a classe de medidas FGT que abarca a 

incidência, a intensidade e a severidade da pobreza, apesar de ser 

uma medida unidimensional. O IPH e o IPM, a despeito de sua 

constituição multidimensional, mantém-se preocupados somente 

com a incidência e intensidade do fenômeno, ou com o número de 

privações – numa lógica compreendida assim, quanto maior for o 

número de privações, maior será a intensidade da pobreza. 
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Tabela 1 – A Estrutura de Análise Comparativa dos Indicadores de Pobreza (Framework Analítico 1) 

 
Fonte: Elaboração própria do autor. 

Proporção de Pobres
Hiato Padronizado 

Médio
Índice de Watts Índice de Sen

Classe de medidas 

FGT 
Índice de Pobreza Humana

Índice de Pobreza 

Multidimensional
NOTAÇÃO / SIMBOLOGIA P0 P1 W P P (α) IPH IPM

PERÍODO DE CRIAÇÃO ANOS 1950 ANOS 1950 ANOS 1960 ANOS 1970 ANOS 1980 ANOS 1990 ANOS 2000

OBJETO DE MEDIDA INCIDÊNCIA DA POBREZA
INTENSIDADE DA 

POBREZA

INCIDÊNCIA, INTENSIDADE E A 

DESIGUALDADE ENTRE OS 

POBRES

INCIDÊNCIA, INTENSIDADE 

E A DESIGUALDADE 

ENTRE OS POBRES

INCIDÊNCIA, INTENSIDADE 

E A SEVERIDADE DA 

POBREZA

INCIDÊNCIA DA POBREZA
INCIDÊNCIA E INTENSIDADE DA 

POBREZA

OBJETIVO
MEDIR A QUANTIDADE DE 

POBRES

MEDIR A DISTÂNCIA 

MÉDIA DA RENDA DAS 

PESSOAS POBRES EM 

RELAÇÃO A UMA LINHA 

DE POBREZA 

ESTABELECIDA

MEDIR  A POBREZA E A 

DESIGUALDADE ENTRE OS 

POBRES

MEDIR  A POBREZA E A 

DESIGUALDADE ENTRE 

OS POBRES

MEDIR A PROPORÇÃO DE 

POBRES, O HIATO 

PADRONIZADO MÉDIO DA 

POBREZA E A 

SEVERIDADE DA 

POBREZA DE FORMA 

DECOMPOSTA

MEDIR A POBREZA HUMANA 
MEDIR A POBREZA 

MULTIDIMENSIONAL 

CONCEITO DE POBREZA 

ADOTADO

POBREZA ABSOLUTA OU 

SUBSISTÊNCIA

POBREZA RELATIVA / 

NECESSIDADES BÁSICAS

POBREZA RELATIVA / 

NECESSIDADES BÁSICAS
POBREZA RELATIVA POBREZA RELATIVA

POBREZA COMO PRIVAÇÃO DE 

CAPACIDADES
POBREZA MULTIDIMENSIONAL

PARADIGMA TEÓRICO POSITIVISTA POSITIVISTA POSITIVISTA POSITIVISTA POSITIVISTA POSPOSITIVISTA POSPOSITIVISTA

BASE IDEOLÓGICA 
MONETÁRIA/ECONÔMICA/

LIBERAL

MONETÁRIA/ECONÔMICA/

LIBERAL

MONETÁRIA/ECONÔMICA/ 

LIBERAL (RACIONAL CHOICE)

MONETÁRIA/ECONÔMICA/L

IBERAL

MONETÁRIA/ECONÔMICA/L

IBERAL

DESENVOLVIMENTO HUMANO / 

SOCIAL DEMOCRACIA

DESENVOLVIMENTO HUMANO / 

SOCIAL DEMOCRACIA

ABORDAGEM TEÓRICA 
TEORIA DO CAPITAL 

HUMANO

TEORIA DO CAPITAL 

HUMANO
TEORIA DO CAPITAL HUMANO

TEORIA DO CAPITAL 

HUMANO

TEORIA DO CAPITAL 

HUMANO
TEORIA DAS CAPACIDADES TEORIA DAS CAPACIDADES

CRIADOR/AUTOR HAROLD W. WATTS AMARTYA SENN

JAMES FOSTER, JOEL 

GREER E ERIK 

THORBECKE

SAKIKO FUKUDA-PARR, SUDHIR 

ANAND ET AL.

SABINA ALKIRE E JAMES 

FOSTER

INSTITUIÇÃO DIFUSORA OU 

APOIADORA
BANCO MUNDIAL BANCO MUNDIAL

ACADEMIA (COLUMBIA 

UNIVERSITY) / US CENSUS 

BUREAU

ACADEMIA (HARVARD 

UNIVERSITY) / PNUD

BANCO MUNDIAL / 

ACADEMIA (GEORGE 

WASHINGTON UNIVERSITY, 

UNIVERSITY OF OXFORD E 

CORNELL UNIVERSITY)

PNUD PNUD / OPHI

CLASSIFICAÇÃO QUANTO 

NÚMERO DE VARIÁVEIS
UNIDIMENSIONAL UNIDIMENSIONAL UNIDIMENSIONAL UNIDIMENSIONAL UNIDIMENSIONAL MULTIDIMENSIONAL MULTIDIMENSIONAL

QUANTIDADE DE VARIÁVEIS 1 1 1 1 1 5 10

CONTEMPLA DIMENSÃO 

POLÍTICA
NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

FOCO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

ANONIMIDADE OU SIMETRIA NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM SIM

MONOTONICIDADE NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM

TRANSFERÊNCIA NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO SIM

REPLICABILIDADE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

DECOMPONIBILIDADE SIM SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM

RELEVÂNCIA PARA AGENDA 

POLÍTICA
SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

VALIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO DO 

CONCEITO

SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

CONFIABILIDADE NOS 

DADOS USADOS NA 

CONSTRUÇÃO

SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

TRANSPARÊNCIA 

METODOLÓGICA E 

COMUNICABILIDADE

SIM SIM NÃO SIM SIM SIM SIM

COBERTURA E 

DESAGREGRABILIDADE 

POPULACIONAL E 

TERRITORIAL

SIM SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM

COMPARABILIDADE NA 

SÉRIE HISTÓRICA
SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

FACTIBILIDADE PARA SUA 

OBTENÇÃO
SIM SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO

INDICADORES

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DE 

REGIME DE 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS (IDEIAS, 

ATORES E 

INSTITUIÇÕES)

PROPRIEDADES 

ESPECIFÍCAS DE 

INDICADORES DE 

POBREZA

PROPRIEDADES 

DESEJÁVEIS A 

INDICADORES

FRAMEWORK  DE ANÁLISE COMPARATIVA
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No parâmetro de análise do conceito de pobreza 

adotado pelos indicadores é importante assumir que cada uma das 

medidas se afilia a uma ou mais de uma definição de pobreza como 

background teórico conceitual, direcionando, portanto, o seu 

processo de construção conforme se apropria desse. Foi verificado 

certo predomínio do conceito da pobreza relativa, que envolve uma 

comparação com a maior parte dos outros indivíduos pobres dentro 

da comunidade sobre o critério da insuficiência de renda a partir de 

uma linha arbitrariamente definida, que comumente conhecemos 

como linha de pobreza. 

Tal ocorrência é corroborada pela literatura de base 

monetária/econômica/liberal (propagada pelos work papers do 

Banco Mundial) que aponta a renda como principal e única 

dimensão de estudo a estar representada nos indicadores 

unidimensionais (Proporção de Pobres, Hiato de Pobreza, Índice de 

Watts, Índice de Sen e as medidas FGT), preocupando-se em 

demasia com o uso de instrumentos e métricas que permitam 

estabelecer uma distinção entre os indivíduos “pobres” e os “não 

pobres”, segundo valores monetários somente. 

Por outro lado, é perceptível que os indicadores 

multidimensionais considerados seguem outra orientação, ampliando 

substancialmente a abordagem ao vincular-se aos conceitos de 

pobreza como privação de capacidades (IPH) e de pobreza 

multidimensional (IPM), respectivamente. Não obstante a 

confirmação desse padrão visualizável note-se que uma das 

unidades de análise refere-se à validade de representação do 

conceito, que surge para confirmar a correspondência do indicador 

ao conceito que espelha.  

Como ensina Jannuzzi, “a validade é um critério 

fundamental na escolha de indicadores, pois é desejável que se 

disponha de medidas tão próximas quanto possível do conceito 

abstrato ou da demanda política” que lhes deram origem 

(JANNUZZI, 2005, p. 139). Assim sendo, verificou-se pela 
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observação do resultado na Tabela 1 que todos os indicadores estão 

validamente representando o conceito a que se vinculam. É obvio 

que ainda assim ocorre uma perda de representatividade no 

processo de construção da medida a partir da realidade complexa 

retratada, como se pode observar na Figura 2. 

Existem dois momentos em que ocorre a perda 

nesse processo: no primeiro, quando se cria o conceito para retratar 

a realidade complexa (captação) e no segundo momento, na 

transformação do conceito abstrato em indicador concreto 

(objetivação). Contudo, ainda assim, não se verificou entre os 

indicadores nenhuma inversão metodológica13 que alterasse o fluxo 

natural de criação de uma medida. 

 
Figura 2 – A Perda de Representatividade do Conceito 

 
Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

No que tange ao campo das ideias, composto pelo 

paradigma teórico, pela base ideológica, pela abordagem teórica e 

pelo conceito de pobreza adotado, os dados demonstram que: há 

                                                           
13

 Já discutido no Capítulo 2, Januzzi (2002) apresenta os 3 principais problemáticas que 
envolvem a criação de indicadores: a inversão metodológica, a reificação da medida e a 
mitificação das técnicas. A inversão metodológica é a situação em que se define primeiro a 
medida para depois inferir o conceito, uma deturpação flagrante da boa prática 
metodológica. A reificação da medida é a tendência de encarar que a medida é isenta de 
valores ideológicos ou políticos, como se na construção não interviessem outros fatores. 
Por sua vez, a mitificação das técnicas trata da crença de que os métodos quantitativos 
garantem maior poder explicativo, preditivo e permitem generalizar e por isso, seriam mais 
confiáveis que os métodos quali. Relaciona-se também ao exagero na construção dos 
indicadores por meio da “sofisticação matemática”. 

CAPTAÇÃO OBJETIVAÇÃO 

TEORIA MÉTRICA 
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uma prevalência do paradigma positivista na construção dos 

indicadores e é forte a influência da matriz liberal 

econômica/monetária sob o enfoque da renda e da teoria do capital 

humano que responsabiliza unicamente o indivíduo por sua 

condição. Mais uma vez, percebe-se neste momento uma 

diferenciação no background entre os indicadores unidimensionais e 

os multidimensionais. 

Foi dominante nos indicadores unidimensionais, o 

enfoque da renda, respaldado pela matriz liberal econômica sob o 

pano de fundo da teoria do capital humano, tendo como apoiadora 

ou difusora uma instituição integrante do sistema financeiro 

internacional, o Banco Mundial, chancelando o paradigma positivista 

da policy analysis. Enquanto isso, os indicadores multidimensionais 

foram construídos sobre bases teóricas e paradigmáticas distintas, 

assentados sobre o enfoque da privação das capacidades, proposto 

por Sen (2000), respaldado pela matriz de desenvolvimento humano 

e da social democracia, defensora do bem estar social, sob um 

paradigma pospositivista na lente das políticas públicas. 

Tendo por base essa matriz do bem estar social, o 

processo de alargamento das escolhas das pessoas e o nível de 

bem estar que atingiram estão na essência da noção de 

desenvolvimento humano. Tais escolhas não são finitas nem 

estáticas. Independentemente do nível de rendimento, as três 

escolhas essenciais para as pessoas são as de ter uma vida longa e 

saudável, de adquirir conhecimentos e de ter acesso aos recursos 

necessários a um padrão de vida adequado. O desenvolvimento 

humano, contudo, não se encerra aqui. Outras escolhas, altamente 

valorizadas por muitas pessoas, decorrem da liberdade econômica e 

social para a oportunidade de ser criativo e produtivo, beneficiando-

se de respeito próprio e de direitos humanos garantidos. Nesse 

caso, o rendimento é claramente apenas uma opção que as pessoas 

gostam de ter. Mas suas vidas não se resumem a isso. “A renda é 
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também um meio no qual o desenvolvimento humano é enxergado 

como fim” (PNUD,1997, p.12). 

Vale salientar que a despeito do uso exagerado da 

matemática e da estatística na construção dos índices sintéticos 

(IPH e IPM), o que, grosso modo, nos autorizaria inclui-los dentro do 

paradigma positivista, não prejudica uma percepção paradigmática 

oposta neste caso uma vez que tais indicadores não foram 

construídos com base nos pressupostos de uma análise 

exclusivamente quantitativa, que realiza conclusões gerais, 

independentes de contextos sociais particulares, pois antes 

buscaram incorporar novos elementos e outras dimensões dentro do 

estudo da pobreza que conferiram um caráter mais compreensivo da 

complexidade do fenômeno. 

Ademais, a principal crítica que recai sobre os 

indicadores multidimensionais é que esses envolvem aspectos 

políticos na metodologia de suas construções, em etapas 

fundamentais, como por exemplo, a escolhas das variáveis e a 

atribuição dos pesos. 

Segundo o ponto de vista dos atores e instituições, 

foi constatada a presença marcante de duas grandes instituições, 

ambas componentes das Organizações das Nações Unidas, que, 

todavia defendem interesses e clivagens ideológicas distintas. São 

elas: o Banco Mundial e o PNUD. É possível deduzir a partir dos 

dados apresentados que, para além da participação efetiva dessas 

agências internacionais na discussão da pobreza e na construção de 

uma métrica para seu controle e acompanhamento, ocorre uma 

disputa de duas abordagens dominantes que coloca em xeque as 

ideias e o desenho das ações de intervenção para superação desse 

fenômeno complexo. 

Não obstante, existem outras instituições que 

também contribuem para discussão acerca da construção e uso de 

indicadores de pobreza. São elas as agências de pesquisa 

governamentais (como por exemplo, o US Census Bureau) e a 
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academia, representada principalmente pelas universidades (Oxford, 

Harvard, Columbia, George Washington, Cornell, Georgetown). 

É evidente que essas entidades também influenciam 

diretamente o pensamento dos criadores dos indicadores, por meio 

das correntes teóricas difundidas no âmbito do corpo docente 

dessas faculdades e institutos. Nesse bojo, em nível individual, os 

principais expoentes da discussão da medição de pobreza, 

responsáveis pelo desenvolvimento dos indicadores de pobreza aqui 

estudados são: Martin Ravallion (representante do Banco Mundial / 

Georgetown University), Harold W. Watts (US Census Bureau / 

Columbia University), Amartya Sen (foi representante do PNUD / 

Harvard University), James Foster (afiliado ao Banco Mundial / 

George Washington University), Sabina Alkire (afiliada a corrente de 

pensamento pnudiana / University of Oxford). É necessário 

mencionar que dentre esses pesquisadores, dois merecem mais 

atenção pela grande contribuição analítica e teórica no estudo das 

medidas de pobreza, são eles Amartya Sen e James Foster. 

O primeiro pelo desenvolvimento de uma medida de 

pobreza inovadora na época e por ter lançado as bases para uma 

nova definição de pobreza mais completa, a da privação das 

capacidades, que tem sido a precursora dos estudos mais 

vanguardistas e tem servido de inspiração para o desenvolvimento 

de outros indicadores de bem estar social. James Foster, por sua 

vez, foi um dos desenvolvedores da Classe de Medidas FGT, que 

revolucionou a medição da pobreza por simplificar a aferição da 

intensidade, da incidência e da severidade da pobreza em um único 

índice decomponível. Ademais, mais recentemente, participou em 

parceria com Sabina Alkire do desenvolvimento do método Alkire-

Foster para a construção de um índice de pobreza que agregasse as 

múltiplas dimensões do fenômeno. 
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4.1.2. O Ranking dos indicadores de pobreza sob a perspectiva 

da eficácia 

 

O segundo propósito claro dessa pesquisa refere-se 

ao estabelecimento de um ranqueamento dos indicadores a partir 

dos dois matizes de análise já identificados no início deste capítulo 

como forma de demonstrar, desse modo, a eficácia de cada um 

deles em representar a pobreza, nos permitindo avaliar qual, dentre 

os sete índices, é aquele que possui as melhores características e 

propriedades para retratar o fenômeno complexo da pobreza.  

Os métodos e técnicas utilizadas para pontuação 

das unidades de análise, a apuração dos escores, bem como, 

atribuição dos pesos e a ponderação foram descritos 

detalhadamente na seção 3.3 do capítulo anterior que tratou da 

metodologia de pesquisa. Além da definição dessas tecnicidades, foi 

desenvolvido um framework analítico que possibilitará o alcance 

desse propósito. 

A construção do Framework Analítico 2 – Eficácia de 

Representação da Pobreza, apresentado na seção 3.2 do capítulo 

anterior, teve por objetivo possibilitar uma avaliação da eficácia de 

representação da pobreza para os indicadores escolhidos, 

operacionalizada mediante a apropriação de categorias qualitativas 

por técnicas quanti, costurada analiticamente sob o viés de uma 

lente de análise que envolveu os aspectos de regime de políticas 

públicas e os requisitos técnicos exigidos a um bom indicador. A 

eficácia medida aqui está adstrita à capacidade de representação da 

pobreza, observando as 16 unidades de análise selecionadas e a 

forma como a complexidade desse fenômeno é abarcada pelos 

indicadores.  

Para facilitar a análise foi elaborada a Tabela 2 que 

apresenta os resultados dos escores de pontuação e o ranking dos 

indicadores de pobreza, conforme a eficácia apurada.  
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Tabela 2 – Os Escores de Pontuação e o Ranking de Eficácia dos Indicadores de Pobreza 

 
Fonte: Elaboração própria do autor 

Marco Analítico Marcador de Análise
Proporção de 

Pobres

Hiato 

Padronizado 

Médio

Índice de Watts Índice de Sen
Classe de 

medidas FGT 

Índice de 

Pobreza Humana

Índice de 

Pobreza 

Multidimensional

1 PRESENÇA DIMENSÃO POLÍTICA 0 0 0 0 0 0 0 1.11 0.00

2 UNIVARIADA vs MULTIVARIADA 1 1 1 1 1 2 2 1.11 9.00

3 QUANTIDADE DE VARIÁVEIS 1 1 1 1 1 5 10 1.11 20.00

4 FOCO 1 1 1 1 1 1 1 0.56 7.00

5 ANONIMIDADE OU SIMETRIA 0 0 1 1 1 1 1 0.56 5.00

6 MONOTONICIDADE 0 1 1 1 1 1 1 0.56 6.00

7 TRANSFERÊNCIA 0 0 1 1 1 0 1 0.56 4.00

8 REPLICABILIDADE 1 1 1 1 1 1 1 0.56 7.00

9 DECOMPONIBILIDADE 1 1 0 0 1 1 1 0.56 5.00

10
RELEVÂNCIA PARA AGENDA 

POLÍTICA
1 1 1 1 1 1 1 0.48 7.00

11
VALIDADE DE REPRESENTAÇÃO 

DO CONCEITO
1 1 1 1 1 1 1 0.48 7.00

12
CONFIABILIDADE NOS DADOS 

USADOS NA CONSTRUÇÃO
1 1 1 1 1 1 1 0.48 7.00

13
TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA 

E COMUNICABILIDADE
1 1 0 1 1 1 1 0.48 6.00

14

COBERTURA E 

DESAGREGRABILIDADE 

POPULACIONAL E TERRITORIAL

1 1 0 0 1 1 1 0.48 5.00

15
COMPARABILIDADE NA SÉRIE 

HISTÓRICA
1 1 1 1 1 1 1 0.48 7.00

16
FACTIBILIDADE PARA SUA 

OBTENÇÃO
1 1 0 0 1 0 0 0.48 3.00

PONTUAÇÃO TOTAL 4.11 4.67 5.14 5.17 5.79 10.75 16.86 10.00

RANKING (POSIÇÃO) 7 6 5 4 3 2 1

FREQ.

CORRESPONDÊNCIA 

AO CONCEITO

ADERÊNCIA  ÀS 

PROPRIEDADES

UNIDIMENSIONAL MULTIDIMENSIONAL
FRAMEWOR K DE ANÁLISE DE EFICÁCIA DE REPRESENTAÇÃO DA POBREZA

Unidades de Análise

PESOS

INDICADORES

PROPRIEDADES 

DESEJÁVEIS DE 

INDICADORES DE 

POBREZA 

(ESPECÍFICAS)

PROPRIEDADES 

DESEJÁVEIS A 

INDICADORES 

(GENÉRICAS)

NÍVEL DE 

COMPLEXIDADE
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Preliminarmente, esperava-se uma performance 

superior dos indicadores multidimensionais sobre os unidimensionais 

em razão das unidades de análise escolhidas, pois estas 

priorizavam no cômputo do escore (pontuação) por meio da 

ponderação realizada, aquelas medidas com maior número de 

dimensões ou variáveis contempladas. Isto quer dizer que a unidade 

de análise “quantidade de variáveis” tem um efeito multiplicativo 

sobre a pontuação justamente por não ser uma variável dummy (que 

varia entre 0 e 1) como as demais, mas sim uma categoria aberta.  

Outra unidade de análise que também recebeu uma 

codificação diferente de 0 e 1 foi a designada por “Univariada vs 

Multivariada”. No entanto, ainda assim ela assumiu valor binário que 

oscila entre 1 (para univariada) e 2 (para multivariada). Tal medida 

foi adotada uma vez que já se havia convencionado na pesquisa a 

correspondência de 0 para NÃO ou ausência de determinada 

propriedade e 1 para SIM ou confirmação da presença da referida 

propriedade analisada. Nesse caso, a intenção foi operacionalizar o 

efeito multiplicativo conjugado com a quantidade de variáveis, 

priorizando aqueles indicadores que abarcassem um maior número 

de dimensões e que, por isso, recebessem uma maior pontuação no 

escore.  

Além disso, no Quadro 8 foram consolidados os 

resultados encontrados na Tabela 2, abrindo a possibilidade de 

classificar os indicadores de pobreza tendo por base a eficácia de 

representação da pobreza. Diante dos dados obtidos, construímos 

uma classificação dos indicadores dividida em 3 (três) níveis de 

eficácia: Alta, Mediana e Baixa. A Eficácia Alta foi atingida pelos 

indicadores IPM e IPH, a Mediana pela Classe de Medidas FGT e 

pelos Índices de Sen e de Watts, e por último, na classificação Baixa 

estavam representados o Hiato Padronizado Médio e a Proporção 

de Pobres. Isto leva nos induz à percepção de que os 

multidimensionais obtiveram uma performance superior aos 

unidimensionais na análise de eficácia empreendida. 
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Quadro 8 – Classificação dos Indicadores Segundo a Eficácia 
de Representação da Pobreza 

 
Fonte: Elaboração própria do autor 

 
Em virtude dessas considerações e as informações 

visualizadas na Tabela 2 e Quadro 8, os resultados demonstram 

que: 

 a unidade de análise com menor frequência 

entre os indicadores no marco das 

propriedade desejáveis de indicadores de 

pobreza (específicas) foi a “transferência”. 

Esta propriedade sempre representou um 

desafio a mais para os indicadores de 

pobreza construídos, pois se relaciona com a 

desigualdade existente dentro do grupo dos 

pobres e aquela existente entre os pobres e 

os não pobres; 

 a unidade analítica de menor frequência no 

terceiro marcador (propriedades desejáveis 

genéricas a indicadores) foi a “factibilidade de 

obtenção”. Provavelmente, tenha sido obtido 

esse resultado em face da complexidade de 

construção ou sofisticação matemática 

envolvida na elaboração dessas medidas 

analisadas; 

TIPOLOGIA INDICADORES RANKING SCORE

EFICÁCIA DE 

REPRESENTAÇÃO DA 

POBREZA

Índice de Pobreza 

Multidimensional
1 16.86

Índice de Pobreza 

Humana
2 10.75

Classe de medidas 

FGT 
3 5.79

Índice de Sen 4 5.17

Índice de Watts 5 5.14

Hiato Padronizado 

Médio
6 4.67

Proporção de Pobres 7 4.11

ALTA

MEDIANA

BAIXA

MULTIDIMENSIONAL

UNIDIMENSIONAL
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 na comparação da eficácia geral, os 

indicadores multidimensionais foram 

superiores aos unidimensionais, 

demonstrando que a literatura mais moderna 

que considera a pobreza no seu enfoque 

multidimensional é aquela que tem obtido 

maior êxito em retratar a pobreza na sua 

complexidade, como ficou comprovado aqui 

pelos dados consolidados no Quadro 8; 

  a partir das unidades de análise 

consideradas, o indicador de melhor 

rendimento foi o Índice de Pobreza 

Multidimensional (16.86), seguido nesta 

ordem pelo Índice de Pobreza Humana 

(10.75), a Classe de Medidas FGT (5.79), o 

Índice de Sen (5.17), o Índice de Watts (5.14), 

o Hiato Padronizado Médio (4.67) e a 

Proporção de Pobres (4.11). É interessante 

notar que o ranking resultante possui um 

ordenamento em sentido oposto ao da 

cronologia de criação dos indicadores. Isto 

revela que nos últimos anos tem sido 

construído um paradigma em torno da 

multidimensionalidade da pobreza refletida na 

criação de indicadores mais complexos e de 

característica multi. 

 

Em face dos resultados apresentados, podemos 

observar ainda alguns apontamentos interessantes. O principal deles 

refere-se à mudança paradigmática no estudo da pobreza que 

compreende tanto uma evolução semântica e construtivista do seu 

conceito rumo à multidimensionalidade, bem como, o reforço de um 

pragmatismo instrumental, orientado para uma sofisticação 
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matemática cada vez maior na construção de indicadores capazes 

de absorver a complexidade do fenômeno, sob uma perspectiva 

também multidimensional. 

Ou seja, a esse ponto e como os dados se 

apresentam parece nos ser possível notar que a passagem da 

unidimensionalidade para multidimensão no estudo da pobreza é um 

caminho sem volta, pois a compreensão da complexidade desse 

problema e o ferramental mais moderno de que nós dispomos, exige 

isso, levando-nos a um novo patamar de discussão e tratamento. 

Em contrapartida, essa mesma mudança de 

paradigma no estudo da pobreza produz efeitos também no nível da 

compreensão das políticas públicas. Com a incorporação da 

abordagem multidimensional passou-se a exigir formas inovadoras 

de intervenção nas políticas sociais. Uma questão importante a ser 

explorada é qual seria a melhor escolha para se fazer diante da 

pobreza, considerando-se que a estratégia de mensuração é um 

modo interdependente de intervenção e requer a diversificação de 

políticas e programas para ampliar seu impacto. 

Importante considerar que a amplitude e a 

elasticidade da perspectiva multidimensional da pobreza exigem um 

novo escopo das políticas públicas. Assim, a ancoragem de suas 

premissas no binômio escolha-oportunidade como dimensão 

fundante das capacidades e dos atributos dos indivíduos induz a 

uma reconfiguração das políticas públicas, com especial atenção 

para as políticas marcadamente de cunho social. 

Em outras palavras, significa dizer que existe uma 

demanda vinculante a sua efetividade de que as políticas 

públicas/sociais incorporem as múltiplas dimensões do 

desenvolvimento - econômico, social, político, ambiental e cultural - 

para proporcionar aos indivíduos uma condição de bem-estar pleno 

e sustentável.  

A análise da pobreza em uma visão 

multidimensional, contextualizada e personalizada, examinando 
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aspectos constituintes de cada sociedade e/ou comunidade, com um 

alcance de suas múltiplas dimensões estruturantes, pode 

proporcionar uma matriz abrangente para o direcionamento de 

propósitos e metas das políticas públicas sociais. 

É válido, então, pensar no papel estratégico da 

transição de um conceito unidimensional da pobreza e 

eminentemente economicista, ainda adotado por diversos 

organismos multilaterais e governos, para uma perspectiva 

multidimensional e focalizada nas dimensões sociais estruturantes 

da vida humana. Ou seja, em última instância, a simples 

configuração de um diagnóstico multidimensional da pobreza pode 

contribuir de maneira relevante para o (re) desenho e os propósitos 

das políticas públicas/sociais, gerando uma transformação estrutural 

em seu escopo e abrangência, bem como alterando 

significativamente sua concepção de efetividade. 

Nesse bojo, há uma intencionalidade latente com 

essa nova conceituação da pobreza: a geração de impacto no 

processo de descanonização das políticas públicas para a 

emergência de pressupostos calcados na ética do desenvolvimento 

humano e sustentável. 

 

4.2. A DIMENSÃO POLÍTICA NOS INDICADORES DE 
POBREZA 
 

Foi opção, no desenho dessa pesquisa, dar alguma 

atenção à dimensão política na realização da análise e da discussão 

dos resultados obtidos por conta das evidentes repercussões e 

importância atribuída à construção e uso de indicadores nas várias 

etapas do ciclo de politicas públicas, especialmente, na avaliação.  

Vale destacar também os usos que essas 

ferramentas proporcionam na superação dos problemas que afetam 

as sociedades e os governos, viabilizando a elaboração de uma 

estratégia de intervenção por meio das políticas públicas.  
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No sentido do conceito de capacidades de Sen 

(2000), a capacidade política (ou a dimensão política a ser 

observada) refere-se à possibilidade de participar do processo de 

tomadas de decisões da comunidade, de reconhecer a autoridade 

constituída e as regras do jogo democrático, ter voz para manifestar 

opinião própria, sem censura ou repressão de qualquer espécie, 

participar dos pleitos eleitorais na função de votante ou de 

candidato, de proferir ou defender tese / ideologia em meios públicos 

ou privados e mesmo de participar de associação de pessoas com 

fins políticos. Não obstante, é forçoso destacar que a pobreza 

reconhecida na privação das capacidades também contempla 

obrigatoriamente a sua face política, conforme a construção seniana 

acima revisitada. 

Desse modo, é objetivo da presente seção verificar 

através dos dados coletados, se a dimensão política está 

contemplada ou não pelas medidas estudadas nesse trabalho 

monográfico.  

Vimos que os indicadores analisados em capítulo 

anterior são classificados em 2 (dois) grandes grupos: os 

unidimensionais cujo foco recai sobre a questão da renda ou da sua 

ausência, e os multidimensionais que enxergam as várias faces da 

pobreza, representadas pela educação e saúde escassas, privação 

de conhecimento e comunicação, falta de condições para exercer os 

direitos sociais e individuais básicos, bem como os políticos, a 

ausência de dignidade, confiança e respeito próprio, etc.  

De forma preliminar, esperava-se de antemão a 

inexistência de relação entre os indicadores unidimensionais e a 

representatividade da dimensão política na construção deles. É 

evidente que estes por sua própria natureza (o fato de priorizarem 

somente uma dimensão) e por algo já observado na literatura 

acabam por se manter restritos à dimensão da privação de renda ou 

de rendimentos, que nesse caso talvez seja a face mais visualizável 

da pobreza. Portanto, confirmando o esperado, os resultados 
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revelam que das 5 (cinco) medidas unidimensionais analisadas, 

nenhuma delas esboça qualquer tipo de menção ou relacionamento 

com a dimensão política.  

Por outro lado, no que tange aos indicadores de 

perspectiva multidimensional, que defendem uma abordagem 

inovadora para a compreensão do fenômeno da pobreza, 

contribuindo para a superação dos dilemas consensuais inerentes à 

sua concepção e complexidade no processo de mensuração, era 

esperado que fosse detectada a presença da variável política como 

componente obrigatório na construção das medidas. Contudo, o que 

causou certa estranheza na análise realizada, foi o fato de que os 2 

(dois) índices multidimensionais estudados, apesar de seguirem 

como diretriz a vertente teórica da privação de capacidades, que 

abarca as diversas esferas da privação dos funcionamentos 

humanos, ainda assim, excluem a dimensão política da composição 

da medida. 

Isto demonstra, em termos práticos, que apesar da 

tentativa de adotarem uma visão multidimensional do fenômeno da 

pobreza, eles não conseguem abarcá-la em toda a sua expressão, 

priorizando arbitrariamente algumas dimensões em detrimento de 

outras. Dessa maneira, a dimensão política foi preterida, ganhando 

importância as esferas da educação, saneamento básico, saúde e 

longevidade, no caso do IPH, e da saúde, educação, saneamento, 

propriedade, moradia e meio ambiente para o IPM. 

No caso visualizado dos dois índices multi é 

construído um questionamento acerca da arbitrariedade na escolha 

das dimensões. Essa escolha política é reconhecida pelo PNUD, o 

patrono das duas medidas, que assume publicamente em seus 

respectivos Relatórios de Desenvolvimento Humano essa opção ao 

justificar que isto se deve a aspectos metodológicos decorrentes da 

baixa disponibilidade de informações e dados produzidos pelos 

órgãos oficiais de estatística dos governos dos países; da 

redundância das variáveis, pelo fato da renda não ser levada em 
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conta na construção dos índices, bem como, também, em razão de 

que as variáveis escolhidas eram indiretas. 

Para além desses aspectos observáveis, extraídos 

dos dados da análise comparativa, nos interessa neste momento 

discutir, a partir da lente analítica adotada, que compreende ao 

regime de política pública, outros elementos políticos adstritos aos 

indicadores de pobreza. 

Em que pese à teoria dos regimes de políticas 

públicas que se configura como uma constelação de ideias, 

instituições e atores políticos, de acordo com Harris & Milkis (apud 

HOWLETT et al, 2013), podemos analisar o background em torno da 

concepção das medidas de pobreza com a finalidade de 

compreender padrões, tendências e contextos que influenciam os 

processos de construção e uso de ferramentas para a intervenção 

econômica e social dos governos no combate e erradicação da 

pobreza. 

Esses padrões provavelmente explicarão também 

porque algumas instituições patrocinam a criação de certos 

indicadores de pobreza, optando por determinadas decisões 

metodológicas ou políticas (ideológicas), de forma arbitrária, e outras 

não, determinando assim qual desenho as políticas de 

enfrentamento da pobreza vão assumir, quais serão os seus 

resultados e como será a sua avaliação para manutenção ou 

mudança. 

Do ponto de vista das idéias e das instituições, 

podemos observar que existe uma dicotomia entre duas grandes 

visões do problema da pobreza, capitaneadas por duas agências 

das Nações Unidas, uma voltada para o funcionamento e operação 

do sistema financeiro mundial, o Banco Mundial, e a outra 

preocupada com a questão do desenvolvimento humano como um 

todo, o PNUD. Portanto, nesse caso, a contraposição das ideias se 

consolida na abordagem escolhida para estudar e tratar a pobreza.  
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Na visão do PNUD, a pobreza fica diretamente 

inscrita na sua diretriz política associada aos fundamentos da noção 

de capacidades, mantendo distância da abordagem em termos de 

necessidades fundamentais (tendente a naturalizar o fenômeno), 

enquanto que a vertente veiculada pelo Banco Mundial considera os 

progressos sociais como um fator produtivo, ou um dos 

componentes do crescimento, seguindo a abordagem da Teoria do 

capital humano. 

Segundo Salama e Destremau (2001), o PNUD não 

tenta isolar estatisticamente uma categoria de pobres, mas sim 

avaliar as penúrias de um conjunto de capacidades, localizando os 

grupos, regiões, etc., acumulando mais de uma penúria. 

Acrescentam ainda, que a referida Agência trabalha claramente em 

favor da intervenção dos poderes públicos (governamentais) na 

redução das desigualdades e da pobreza no mundo. Dessa feita, as 

capacidades fundamentais e as suas privações para o PNUD estão 

inscritas em relações sociais e políticas específicas: ainda que 

absoluta, a pobreza não é apresentada como universal, natural. “O 

desafio, portanto, colocado para sua erradicação passaria pelo 

questionamento dos interesses diretos em perpetuar a pobreza e por 

uma distribuição dos recursos – econômicos, sociais ou políticos” 

(PNUD, 1997, p. 18). 

Pela visão pnudiana, a forma escolhida de 

intervenção da pobreza centraliza o papel do Estado na gestão 

principal e direta do acesso dos diversos componentes da sociedade 

ao conjunto dos recursos e orçamento disponíveis, adaptada aos 

contextos específicos. Entretanto, não subestima a importância dos 

pobres como atores individuais da mudança, tal como compreende a 

teoria das capacidades, devendo estes se engajar em diversos tipos 

de lutas sociais, ativar suas capacidades para a construção de seus 

próprios direitos e aumentar o crescimento no sentido de seus 

próprios interesses. Logo,  

os indivíduos não são nem simples fatores de produção, 
nem beneficiários de medidas sociais, mas são 
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participantes dispondo de potencialidades que se trata 
de ampliar. (SALAMA; DESTREMAU, 2001, p. 102) 

 

A grande contribuição do PNUD em matéria de 

indicadores (praticamente um ou dois novos a cada relatório) e sua 

capacidade de criar (e recriar) seus instrumentos de medida, todo 

ano, tem certamente a desvantagem de torná-los pouco úteis para o 

diagnóstico, a implementação e o acompanhamento de medidas 

corretivas da pobreza e da miséria, por conta da reduzida replicação 

de testes e estudos destas construções.  

Nesse ponto, os indicadores multidimensionais 

desenvolvidos pelo PNUD contrastam com a simplicidade aparente 

da taxa de incidência ou de outras medidas de pobreza monetária, 

cuja determinação é mais opaca do que parece. 

Do outro lado do matiz da discussão sobre as 

dimensões principais da pobreza encontra-se a visão disseminada 

pelo Banco Mundial - BIRD, que enxerga a pobreza sobre o prisma 

da renda ou de sua privação em termos de recursos monetários. 

Para o Grupo Banco Mundial, a pobreza gera problemas enquanto 

fator de instabilidade sociopolítica que refreia a eficácia econômica. 

O pressuposto defendido é que o mercado, quando as condições 

estão reunidas para o seu funcionamento máximo, tende a absorver 

a pobreza. Outrossim, desde que uma dinâmica de crescimento e 

atividade econômica seja assegurada, os Estados devem 

essencialmente melhorar o capital humano dos pobres empregáveis, 

a fim de permitir que se integrem na economia como trabalhadores e 

que sejam beneficiários dessa dinâmica de crescimento econômico.  

A visão monetária da pobreza, veiculada pelo BIRD, 

está calcada na apreciação das necessidades fisiológicas 

fundamentais dos indivíduos e das famílias, traduzidas em termos 

monetários com base no pressuposto de que é a renda que permite 

satisfazer tais necessidades. Remete, dessa maneira, à ideia de 

mínimo de subsistência, mas exclui, por outro lado, que se considere 

o acesso a bens e serviços públicos coletivos.  
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Apoiado neste ponto de vista liberal, a principal 

variável analisada pelo Banco, portanto, é a renda ou rendimentos 

financeiros auferidos por um indivíduo ou uma família que lhes 

permita consumir bens materiais para fins de classificação em 

grupos populacionais como o “pobre” ou o “extremo pobre”, a partir 

de um patamar normativo chamado linha de pobreza, como já 

comentado. Assim, outros critérios anexos são utilizados, permitindo 

definir se a situação de pessoa/grupo familiar o coloca na categoria 

dos pobres empregáveis ou na dos indigentes que deverão 

necessariamente depender de outras formas de assistência 

ofertadas pelo poder público. 

Os principais indicadores usados por esta Instituição 

são os relacionados com a quantidade de pobres, a taxa de 

incidência da pobreza, o hiato da pobreza e o índice de severidade. 

Esses indicadores, segundo a técnica mais moderna, estão 

concentrados numa medida só, a classe de medida FGT, de Foster, 

Greer e Thorbecke (1984). O Banco então, por conta da sua 

clivagem ideológica e seus objetivos práticos, tem adotado e 

promovido à disseminação em suas notas metodológicas do uso 

dessa classe de medidas específica.  

É importante ainda notar, como esta pesquisa 

revela, que longe de serem neutros, os indicadores de pobreza 

refletem a escolha dos critérios e dos patamares, a definição dada à 

pobreza, o julgamento de valor projetado sobre ela e sobre os 

pobres, o quadro filosófico, ético e ideológico no qual a operação se 

inscreve, e, forçosamente também, a organização, a instituição, o 

interventor ou outros prescritores que executam o projeto de 

mensuração da pobreza. 

Para além das diferenças de clivagens presentes no 

conceito de pobreza defendidos pelo PNUD e pelo Grupo Banco 

Mundial vislumbra-se, portanto, a participação também de outros 

agentes institucionalizados na discussão dessa problemática, 

concretizada em termos de indicadores. 
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Pode-se citar nesse caso: os próprios Governos, 

composto de todo seu staff de técnicos e cientistas preocupados em 

realizar pesquisas que orientem a intervenção por meio da política 

pública; igrejas e estabelecimentos filantrópicos, partidos, sindicatos, 

movimentos sociais, a academia e os pesquisadores. Cada um 

possui sua motivação, suas interpretações do que seja a pobreza e 

do porquê é desejável medi-la ou conhecê-la. Enfim, cada um 

prescinde da sua melhor estratégia para erradica-la.  

Os movimentos sociais, as entidades de caridade, 

as organizações não governamentais (ONGs), os grupos de 

pressão, os partidos políticos e os indivíduos engajados estão entre 

aqueles que utilizam ativamente os dados como meio de fazer 

pressão sobre os governos para obter melhores condições para as 

populações pobres. 

Por outro lado, os organismos internacionais e os 

países desenvolvidos (doadores ou financiadores de projetos) 

submetem os governos nacionais à tirania das cifras, pois geram a 

expectativa nestes de que a ajuda externa só virá pelo viés da 

apresentação visível de taxas elevadas de pobreza em seu país, 

conforme destaca Oyen (1996), numa espécie de jogo em que 

recebe mais recurso quem apresenta maiores números de pobreza, 

alertando para a manipulação dos dados que pode ocorrer por causa 

desse fim. 

Além desses agentes e instituições citados, vale 

ressaltar o papel desempenhado pela academia na discussão da 

pobreza, na elaboração de diagnósticos e construção das medidas, 

bem como no desenho de propostas de intervenção pública para 

superação do problema. Conforme demonstram os dados 

levantados sobre os indicadores de pobreza, a grande maioria deles 

foi elaborada no âmbito da academia ou por profissionais que a 

despeito de estarem filiados a uma determinada instituição (PNUD, 

BIRD, Governos nacionais, etc.) eram pesquisadores e professores 

universitários, das áreas da economia e da ciência social, nas mais 
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importantes universidades do mundo (Harvard, Oxford e 

Cambridge). É claro que não podemos esquecer que a academia 

também é espaço para profusão de ideias, debate e construção de 

ideologias e o exercício de poder simbólico, influenciando as 

pesquisas e seus resultados. 

Outra questão que evoca a discussão política na 

construção dos indicadores de pobreza refere-se à escolha da 

quantidade de variáveis consideradas para calcular um indicador de 

pobreza, pois não depende exclusivamente de questões de ordem 

metodológica, mas é derivada de posicionamentos quanto à 

definição de pobreza, suas causas e manifestações. Como já vimos 

duas visões foram dominantes: a unidimensional (propagada pelo 

Banco Mundial), e a multidimensional (difundida pelo PNUD). 

Tudo isso que foi debatido, todavia, engendra 

necessariamente certo número de discussões éticas, eventualmente 

conflitantes, relativas à definição conceitual e de quantificação da 

pobreza, das quais a primeira trata provavelmente da própria ação 

de tornar a pobreza visível aos olhos da população, da forma que 

for.  

É bom recordar que alguns procedimentos ligados à 

metodologia de construção dessas medidas são iminentemente 

políticos e se adequam às escolhas e julgamentos do pesquisador. 

Assim, a escolha das variáveis e da dimensão de tratamento, bem 

como, a atribuição dos pesos nas ponderações, apesar da crença da 

reificação da medida que atribui uma isenção de valores ideológicos 

e políticos ao processo de construção de indicadores, sofre 

influência direta dos aspectos subjetivos do pesquisador. 

É necessário também ponderar que a discussão 

política aqui realizada teve como objetivo levantar o foco sobre uma 

questão que não é tratada pelos manuais, anexos estatísticos, notas 

metodológicas e pesquisas realizadas sobre o tema, isto é, buscar 

analisar como é tratado o componente político no que tange à 

construção e ao uso das medidas de pobreza. Sabe-se que os 
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aspectos políticos nesse debate podem ser muito mais profundos, 

do que aqueles relacionados às escolhas do modo de agir estatístico 

e metodológico, pois estão envolvidas com as mediações entres os 

diversos níveis de subjetividade e a objetivação em uma medida. 

Se a miséria e indigência podem ser vistas como um 

estado entre si, composta de realidades concretas e mensuráveis, a 

pobreza não existe senão numa relação com o outro e pela 

interpretação de representações baseadas numa visão 

hierarquizada, classificada dos grupos sociais, e com avaliações 

relativas de si e do outro, do que preciso ter e do que falta ter.  

Por detrás da objetivação, inerente ao processo de 

classificação, de quantificação e de construção de indicadores, a 

designação de um conjunto de indivíduos definidos como pobres, 

com suas diversas subcategorias do pobre como arquétipo e da 

pobreza como estado, representa uma construção mental política, 

social e classificadora, impregnada de subjetividade e de 

relatividade, que depende de quem a usa e do contexto no qual 

esses fatos, representações e apreciações ocorrem. A maleabilidade 

da noção de pobreza e sua complexidade dão matéria para que 

questões metodológicas sejam instrumentalizadas com base na 

intenção e no pressuposto dos implicados. 

Vinculada a essa discussão da subjetividade, por 

fim, vale destacar que nenhum dos indicadores estudados buscou, 

paralelamente, aferir a percepção que o pobre tem de suas 

condições e situação. Assim, a noção de pobreza subjetiva baseada 

na percepção não foi contemplada por nenhum processo de 

construção ou quantificação usado pelas sete medidas analisadas. 
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CONCLUSÃO 
 

 

A pobreza é com grande certeza um dos maiores e 

mais complexos problemas públicos que os governos e as nações 

enfrentam hoje. Politicamente, ela constitui uma ameaça à 

estabilidade e à coesão social, colocando-se assim como um desafio 

à legitimidade do Estado e de suas instituições. Economicamente, 

pode ser considerado um obstáculo ao crescimento, um custo como 

perda de ganho fiscal e uma despesa com programas sociais e com 

os sistemas de proteção oficiais. 

Como problema de política pública, que exige a 

intervenção do Estado e da sociedade civil, a pobreza deve ser 

estudada, medida e tratada. Neste trabalho monográfico nos 

dedicamos a discutir somente uma das etapas desse processo, que 

chama a atenção por ser um dos mais imbricados e no qual a 

influência política pode interferir significativamente, de maneira 

revelada ou mesmo escondida sobre escusas metodológicas, a 

mensuração. 

A mensuração da pobreza é uma fase necessária no 

tratamento desse problema, pois permite que se dê um contorno 

quantitativo, em forma de diagnóstico, para que se tomem as 

melhores decisões na sua superação. Medir a pobreza pressupõe 

ter hipóteses sobre a definição desse estado qualificado de pobre, 

sobre os critérios pertinentes de observação, sobre suas 

manifestações patentes e mesmo, muitas vezes, sobre as causas e 

os efeitos dessa pobreza em diversos registros. Ou seja, sobre a 

natureza do problema que a pobreza apresenta (e para quem) e 

sobre as medidas desejáveis para reduzir o problema (e não, 

forçosamente, acabar com a pobreza). As classificações, os 

patamares, as medidas e outras categorias são o produto dessas 

hipóteses, o produto que elas traduzem, permitindo passar da 
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percepção e das observações ao fato objetivado e em seguida ao 

problema mensurado. 

Com efeito, toda operação de medida ou de 

determinação de estatística ocorre e se desenvolve num contexto 

que a justifica, a orienta e, na maioria das vezes, fornece suas 

motivações implícitas ou explícitas, que podem ser políticas ou não. 

Nesse sentido, a mensuração da pobreza envolve também um 

processo interior que compreende a captura da realidade complexa 

do problema por meio de um conceito abstrato e a transformação 

desse conceito por métodos e técnicas em medida. 

Diante disso, e reconhecendo que a opção por um 

determinado indicador ou forma de mensuração pelos governos 

envolve uma escolha política que pode limitar tanto o diagnóstico 

quanto a resposta dada ao problema da pobreza, vislumbrou-se a 

questão que consiste em saber até que ponto os conceitos e os 

indicadores nos permitirão compreender a pobreza enquanto 

fenômeno social complexo que se desenvolve em múltiplas 

dimensões da vida. 

A hipótese aqui advogada para explicar o problema 

de pesquisa levantado sustentou que, embora bem construídos 

metodologicamente, e ao seguirem, sobretudo, uma linha 

demasiadamente positivista, os indicadores de pobreza estudados 

não conseguiam abarcar toda a complexidade política e social da 

concepção de pobreza, priorizando a sofisticação matemática e a 

quantificação da medida em detrimento da ideia ou do valor por trás 

dessas. 

Tendo em vista a problemática visualizada, buscou-

se investigar de que forma os indicadores de pobreza existentes 

retratavam a noção de pobreza por detrás dessas construções 

matemáticas e como elas refletiam a complexidade desse fenômeno, 

abstraindo de que forma a dimensão política era privilegiada ou não 

nessas medidas. 
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Para isso, nos capítulos anteriores, foram 

apresentadas as mais diferentes acepções que assumiu o conceito 

de pobreza ao longo da história e as diferentes maneiras de medir 

pobreza, situando-as dentro de uma perspectiva comparativa, que 

explicitou seus pressupostos teóricos, as definições que as 

fundamentam, as suas características e propriedades, a maneira ou 

não como integram as múltiplas dimensões do fenômeno, e de forma 

mais específica a face política, as metodologias adotadas e as 

limitações existentes para os sete indicadores de pobreza 

selecionados (Proporção de Pobres, Hiato de Pobreza, Índice de 

Watts, Índice de Sen, a Classe de Medidas FGT, o Índice de 

Pobreza Humana e o Índice de Pobreza Multidimensional). 

Os resultados encontrados na análise comparativa 

confirmaram a linha de argumentação da hipótese advogada e 

trouxeram outros elementos e informações que auxiliarão muito nas 

discussões acerca da criação e desenvolvimento de novas medidas 

de pobreza. Nesse sentido, observou-se: I) certo predomínio do 

conceito de pobreza relativa como noção inspiradora ou matriz entre 

os indicadores analisados, especialmente entre o unidimensionais; 

II) os indicadores multidimensionais considerados seguem outra 

orientação, ampliando a visão ao vincular-se à noção de pobreza 

como privação de capacidades (IPH) e de pobreza multidimensional 

(IPM), respectivamente; III) todos os indicadores estão validamente 

representando o conceito a que se vinculam, mesmo que tenham 

ocorrido perdas de representatividade no processo de construção da 

medida a partir da realidade complexa retratada; IV) existe uma 

diferenciação no background ideológico-teórico entre os indicadores 

unidimensionais e os multidimensionais, prevalecendo para os 

unidimensionais o paradigma positivista na construção e uma forte 

influência da matriz liberal/econômica/monetária sob o enfoque da 

renda e da teoria do capital humano, enquanto que os 

multidimensionais estavam assentados sobre o enfoque da privação 

das capacidades, respaldado pela matriz do desenvolvimento 
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humano, defensora do bem estar social, sob um paradigma 

pospositivista na lente das políticas públicas; V) é clara a disputa 

entre duas correntes dominantes que defendem interesses, 

clivagens ideológicas e formas de entender, medir e tratar a pobreza 

distintamente, simbolicamente representadas pelo Banco Mundial e 

pelo PNUD; VI) na comparação da eficácia de representação da 

pobreza, os indicadores multidimensionais foram superiores aos 

unidimensionais, demonstrando que o enfoque da pobreza 

multidimensional é aquele que tem obtido maior êxito em retratar a 

pobreza na sua complexidade e VII) nenhuma das medidas esboça 

qualquer tipo de menção sobre, faz uso de variável ou estabelece 

relacionamento com a dimensão política, este componente relevante 

somente estaria inserido na discussão sobre o processo de 

mensuração da pobreza no momento da escolha das variáveis e da 

dimensão de tratamento, e na atribuição dos pesos nas 

ponderações. Ou seja, demonstrando o esvaziamento da dimensão 

política. 

No entanto, diante desses achados de pesquisa e 

padrões encontrados, fica clara a necessidade de se aprofundar o 

estudo do componente politico na mensuração da pobreza, pois 

quanto mais conhecimento e expertise forem produzidos a esse 

respeito mais rica e compreensiva será a análise da pobreza na sua 

complexidade e multidimensionalidade inerentes. Por conseguinte, 

quanto maior a compreensão da pobreza obtida por meio da policy 

analysis melhores e mais eficazes serão os mecanismos de 

intervenção e superação dessa problemática, ofertados pelas 

políticas públicas. 

Sem dúvida, os limites dos indicadores existem 

justamente porque eliminam uma grande parte da experiência 

humana e da subjetividade ligada a um estado social, o que 

recomenda, nesse caso, a incorporação do elemento subjetivo 

conjugado com a dimensão política na construção das medidas. 

Poucos estudos existem hoje tratando especificamente do 
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componente político na mensuração da pobreza. Portanto, uma 

maior compreensão poderia ser obtida se o componente quali do 

uso das entrevistas e da percepção tivessem sido utilizados, 

ensejando, uma possibilidade de continuação da investigação em 

outro trabalho de cunho monográfico complementar.  

Na verdade, o caráter multidimensional da pobreza, 

percebido em nível macroeconômico e microssocial, pode se 

aproximar da diversidade vivida e sentida pelos considerados 

“pobres”, traduzidos por estudos que também considerarão as 

trajetórias individuais, deixando uma ampla margem aos fatores 

qualitativos e subjetivos, à flexibilidade dos perfis e histórias de vida, 

e sobretudo, às considerações mais dinâmicas. Com certeza, 

trabalhar este aspecto em sinergia com a avaliação quantitativa da 

miséria tem se transformado no grande desafio ou a vanguarda do 

estudo da pobreza. Portanto, unir a análise qualitativa com a 

tradicional pesquisa quantitativa pode ser o caminho a ser seguido.  
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