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Resumo: No final do século XX, novas visões acerca da pobreza emergiram na busca de 

interpretá-la como questão envolvendo inúmeros fatores, além da renda. A Abordagem das 

Capacidades de Amartya Sen e Martha Nussbaum tornou-se uma das principais bases teóricas, 

com olhar às privações que inibem o desenvolvimento humano. Tendo como referência essa 

abordagem, o presente trabalho busca analisar o comportamento da pobreza, nas macrorregiões 

brasileiras, nos anos de 2005 e 2015 a partir dos dados da Pesquisa Nacional de Amostra 

Domiciliar (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para isso, calcula-

se o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para os espaços rurais e urbanos e estima-se 

Modelos Logit para captar efeitos categóricos da pobreza sobre esses espaços. Os resultados 

apontam queda do IPM, em todas as macrorregiões, no espaço rural e urbano, porém, com 

diferenças interregionais. Por sua vez, a probabilidade de ser pobre apresenta valores diferentes 

entre a ótica da renda e a multidimensional. Percebe-se que, ao analisada por diferentes 

privações, a probabilidade em ser pobre continua persistente e, de certa forma, mais intensa, 

nas áreas mais vulneráveis do país, em especial, atingindo a população das áreas rurais do Norte 

e Nordeste brasileiro 
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Abstract: At the end of the 20th century, new views on poverty emerged in the quest to interpret 

it as an issue involving numerous factors, in addition to income. The Capability Approach of 

Amartya Sen and Martha Nussbaum has become one of the main theoretical bases, from a 

multidimensional perspective, looking at the deprivations that inhibit human development. 

Using the Capabilities Approach as a reference, the present work aims to analyze the behavior 

of poverty, in the Brazilian macro-regions, in the years 2005 and 2015, from data Pesquisa 

Nacional da Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasieliro de Geografia e Estatística 

(IBGE). For this, the Multidimensional Poverty Index (MPI) for rural and urban spaces is 

calculated and Logit Models are estimated to capture categorical effects of poverty on these 

spaces. The results point to a fall in MPI in all areas and regions, however, with interregional 

differences. For the spatial categories, the probability of being poor presents values that are 

contrary between income poverty and multidimensional poverty. It can be seen that, when 

analyzed by different deprivations, poverty remains persistent and, to a certain extent, more 

intense, in the most vulnerable areas of the country, in particular, affecting the population of 

rural areas in the North and Northeast of Brazil.   

Keywords: poverty, Capabilities Approach, spatial inequality. 
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1. Introdução 
O crescimento econômico brasileiro observado na primeira década do século XXI 

contribui para a diminuição da incidência da pobreza de renda e da miséria no país. Como 
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mostra Osório (2015), os níveis de pobreza monetária diminuíram em valores relevantes, no 

período entre 2005 e 2015. A média da renda domiciliar per capita saltou de R$549,83, em 

2004, para R$861,23, em 2014, e, a taxa de pobreza extrema, segundo os critérios do Plano 

Brasil sem Miséria, passou de 7,38% para 2,71%, no mesmo decênio. Em 2014, o país também 

saiu, pela primeira vez, do Mapa da Fome das Nações Unidas, dada a queda de 82% da 

população em situação de subalimentação de 2002 a 2013. Tal Mérito é dado ao programa Fome 

Zero, recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) e à 

implementação e ao fortalecimento de políticas sociais. Além disso, políticas assistencialistas 

de transferência direta de renda, como o Programa Bolsa família, também representaram fortes 

instrumentos de combate à pobreza do país.  

Ainda que a pobreza de renda seja uma questão demandante de muitos esforços de 

pesquisadores e gestores públicos, a literatura tem procurado interpretar o fenômeno da 

pobreza, à luz de óticas diferentes capazes de contemplar maiores diversidades objetivas e 

subjetivas da vida humana. No fim do século XX, a Abordagem das Capacitações ou 

Capacidades Humanas 4[capabilities approach], proposta por Amartya Sen (1999,2000,2001) 

e Martha Nussbaum (1987,2000,2011), trouxe a discussão de diferentes “bases informacionais” 

utilizadas pelas Ciências Sociais nas construções de juízos avaliativos, como o uso decorrente 

de utilidade, dotação de bens primários, preferências e da liberdade formal. Buscando fortalecer 

a base ética das avaliações sociais e interpessoais, Sen (1999) propôs uma base informacional 

fundamentada na liberdade substantiva individual, a qual, em termos práticos, se refere às 

possibilidades e oportunidades, as quais o indivíduo detém para realizar ações e alcançar 

estados pelo mesmo valorizados e considerados importantes.  

Com base nessa perspectiva, uma nova concepção de pobreza passou a ser estudada e 

pesquisada pelos cientistas sociais, segundo uma ótica multidimensional, de forma a ultrapassar 

as limitações presentes nas comparações interpessoais pautadas, puramente, na dimensão da 

renda. A pobreza multidimensional passa a ser interpretada como sinônimo de privação das 

capacidades humanas, considerando como instrumento de mensuração a falta de condições 

básicas para uma vida saudável, abordando questões como trabalho infantil, abandono escolar, 

natalidade, crédito, além de fatores subjetivos da psique humana, como sentir vergonha, pouca 

participação social, exclusão da cidadania, entre outros (REGO et al, 2014).  

         A intepretação da pobreza à luz da Abordagem das Capacidades se faz relevante para 

análises sociais no Brasil, devido às diversidades regionais e à diferenciação entre espaços 

resultantes do processo de formação social do país. A caracterização dos fenômenos sociais, 

com o olhar para o rural e o urbano, e de suas estruturas regionais é importante, pois a 

investigação de desigualdade dentro da diversidade humana é influenciada por fatores 

meteorológicos, culturais, ambientais, políticas e sociais distintos de cada região (SEN, 1999; 

ROBEYNS, 2005b; NUSSBAUM, 2011). Além disso, a privação das capacidades também é 

importante instrumento para distinguir espaços de dinâmicas completamente distintas, 

incluindo diferentes modos de vida e de reprodução social, o que torna a pobreza um fenômeno 

diferente entre o meio urbano e o meio rural.  

                                                           
4 A definição do termo traduzido varia entre capacidades a capacitações, sendo, muitas das vezes, feita segundo 

os interesses dos autores, no entanto, Pinheiro (2012, p.20) afirma que “é preferível o termo “capacidade”, em vez 

de “capacitação”, uma vez que o uso deste último, pelo menos no português falado no Brasil, denota quase sempre 

a ação de capacitar, ou seja, de formar a pessoa para um trabalho especifico. “Capacitação” sempre pode soar 

como “a atividade de dotar alguém de poder para fazer alguma coisa”. Ainda que esse sentido esteja plenamente 

de acordo com muitos contextos de uso de capability na obra de Sen, Pinheiro (2012, p.20) menciona que ele não 

é geral o suficiente para abarcar o estado de o agente ter oportunidade de alcançar os inúmeros funcionamentos 

alternativos. Já o termo “capacidade”, ainda que não seja ideal, é mais geral do que “capacitação”, pois denota a 

pura potência (no sentido aristotélico mesmo) do sujeito de se alterar, transformar, conquistar, alcançar etc. alguma 

coisa, seja um estado ou uma atividade” (PINHEIRO, 2012). 
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Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo principal compreender o 

comportamento e as características da pobreza, sob a perspectiva de privação de capacidades, 

no espaço urbano e rural das grandes regiões brasileiras entre 2005 e 2015. Especificamente, 

visa-se: a) Avaliar a incidência e a intensidade da pobreza, nestes espaços, a partir das privações 

individuais nas dimensões de educação, habitação, saúde e trabalho; e b) Identificar os grupos 

sociais com maior probabilidade de estar em situação de pobreza de renda e pobreza 

multidimensional, nos períodos e espaços considerados, segundo características categóricas da 

pobreza e atributos de raça, escolaridade, gênero e outros.  

Abordar a pobreza a partir de uma ótica de privação humana justifica-se pela 

possibilidade de identificar dimensões que limitam a qualidade de vida do indivíduo e que 

podem apresentar um peso mais significativo do que a renda. O reconhecimento das condições 

habitacionais e do acesso a serviços públicos de qualidade como capacidades humana, também 

permite fazer a leitura de uma realidade escamoteada da desigualdade e da pobreza do país, e 

indicar que mesmo com a expansão da renda per capta as privações em diversas outras 

dimensões da vida da população brasileira ainda são persistentes. 

 No que se refere à estrutura do trabalho, são quatro seções, além da introdução e das 

considerações finais. Na primeira parte, discute-se a Abordagem das Capacidades, principais 

conceitos e fundamentos, base do enfoque multidimensional da pobreza. Na segunda parte, 

apresenta-se, brevemente, as relações próximas e as diferenças presentes entre o rural e o urbano 

no Brasil, incluindo a importância da observação das capacidades humanas em ambientes 

diferenciados. Em seguida, são demonstradas as técnicas utilizadas: a construção do Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM) e as estimações de regressões Logit. Por fim, discutem-se os 

resultados e características da pobreza por privações na população brasileira . 

 

2. A Abordagem das Capacidades e a Pobreza como Privação  

A discussão que ganhou força, no final do século XX, por trás da ideia de pobreza se 

inscreve em uma percepção multidimensional do fenômeno e está fortemente vinculada à 

Abordagem das Capacidades, tendo como principais autores o economista e filósofo Amartya 

Sen (1990,2000,2001) e a filósofa Martha Nussbaum (1987, 2011). Ademais, é uma perspectiva 

que conta com importantes contribuições de outros estudiosos, como Ingrid Robeyns (2005a, 

2005b), Sabina Alkire e James Foster (2006, 2015).  

Os primeiros trabalhos de Sen (2001) na formulação de um novo entendimento acerca 

da pobreza buscaram questionar o conceito de igualdade, no qual as ciências humanas e sociais 

vinham trabalhando, o qual também vinha servindo de orientação para as políticas públicas. 

Nesse contexto, a Abordagem das Capacidades emerge pelo questionamento à “base 

informacional” utilizada por teorias tradicionais da Filosofia Política nas análises comparativas 

interpessoais e de juízos avaliatórios. Segundo Sen (1999, 2000),  tanto o Utilitarismo antigo, 

cuja base informacional é a utilidade e a considera enquanto prazer, satisfação e felicidade do 

indivíduo, quanto o Utilitarismo moderno, o qual considera a satisfação do desejo de escolha 

pessoal, a partir das preferências, limitam a possibilidade para comparações interpessoais, ao 

generalizarem a base informacional, isto é, considerarem a maximização da utilidade total de 

um conjunto suficiente, o que, segundo o autor, não permite captar as desigualdades na 

distribuição de utilidades (SEN, 1999, 2000). 

Sen (1999,2000) também é crítico ao libertarianismo, que utiliza como avaliação 

humana as liberdades formais e os direitos, e à teoria da justiça de John Rawls, que reconhece 

os bens primários que as pessoas possuem para alcançar os objetivos como espaço de 

comparações interpessoais e juízos avaliatórios. A questão central levantada por Sen (2000) é 

que tais teorias são incapazes de compreender as inúmeras variações existentes entre os recursos 

e a sua conversão em realizações, ou seja, converter a renda ou uma cesta de mercadorias em 

fins valorizados e desejáveis para o indivíduo.  
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Com base em tais limitações, Sen (1999, 2000, 2001) e Nusbaumm (1986, 2011) 

construíram e propuseram uma abordagem alternativa para avaliação social. Assim, a 

Abordagem das Capacidades pode ser vista como a teorização de uma nova compreensão 

comparativa de fenômenos e processos sociais, dando sustentação à uma nova abordagem da 

pobreza. Nesse novo enfoque, a base informacional utilizada para juízos avaliatórios passa a 

estar centrada nas liberdades substantivas individuais, e não mais nas utilidades ou bens 

primários, o que faz com que a pobreza seja analisada por meio das privações sofridas pelo 

indivíduo. 

Para construção desse pensamento, Sen (2001) discute em sua obra “Desigualdade 

Reexaminada” em qual espaço[dimensão] é tratada a igualdade, quando se pretende fazer 

comparações interpessoais. Para o autor, para se discutir a ética da igualdade, é necessário fazer 

a pergunta: “Igualdade de quê? ” (SEN, 2001). Dentro do campo científico, a compreensão da 

igualdade se dava por visões diferentes. No campo econômico, a ideia de igualdade era 

influenciada pela teoria utilitarista, a qual defendia como igualdade as utilidades desfrutadas 

por diferentes pessoas, assumindo uma forma de tratamento igual entre todos os indivíduos, em 

um espaço de ganhos e perdas de utilidade (SEN, 1986, 2000). Já no campo da justiça, cuja 

proposta era um olhar voltado ao âmbito social, a teoria Rawlsiana via a igualdade em termos 

de bens primários sociais, vinculados às oportunidades pessoais pressupostas pelos princípios 

da justiça. 

Dadas as diferentes interpretações que cercam a compreensão de igualdade, a principal 

questão passa a ser o “espaço de avaliação”. Ao considerar a existência de uma diversidade 

humana generalizada, o diagnóstico da desigualdade não se pode basear em apenas uma 

variável focal, mas sim em uma pluralidade de variáveis. Desse modo, o questionamento que 

norteia a discussão de Sen é: Qual parâmetro utilizar em estudos de desigualdade, de forma a 

ter valores éticos como base? Liberdades, direitos, utilidades, rendas, bens primários, etc.? 

(SEN,1999, 2001). 

Para visualizar a desigualdade por uma nova ótica, Sen demonstra que o ordenamento 

social pode ser julgado por duas perspectivas:  a realização de fato conseguida e a liberdade 

para realizar. Assim, a desigualdade passa a ser vista em termos de “realizações e liberdades”. 

Segundo o autor, o entendimento de “liberdade” difere da noção de “realização” individual que 

é a de termos ou alcançarmos algo, e se torna “a oportunidade real que temos para fazer ou 

alcançar aquilo que valorizamos” (SEN, 1999, p.69). 

Com o objetivo de explicar os meios, pelos quais se instrumentaliza a ideia de 

liberdade, o autor introduz os conceitos de funcionamentos [functionings] e capacidades 

[capabilities]. Os funcionamentos remetem a um conjunto de estados e ações almejados pelo 

indivíduo, dando origem ao termo “liberdade de funcionamentos”, como proposto por Sen 

(1999). Esses funcionamentos podem variar desde estar bem alimentado até realizações mais 

complexas, como estar feliz5. Já as capacidades representam as diferentes combinações de 

funcionamentos, cuja realização é factível. Nesse sentido, as capacidades representam a 

liberdade substantiva do indivíduo em realizar diferentes combinações de funcionamentos, 

sendo essa liberdade o espaço de comparações e juízos da Abordagem das Capacidades, a qual, 

                                                           
5 Como pode ser visto em alguns trabalhos (REGO et al, 2014; ROBEYNS, 2005a), um exemplo simples utilizado 

na literatura para facilitar o entendimento do conceito de funcionamentos é o uso da bicicleta como meio de 

transporte. Quais as razões que levam o indivíduo a andar de bicicleta? Por um lado, um indivíduo rico em termos 

monetários pode utilizar desse meio simplesmente por ter uma consciência ecológica e evitar o uso do seu carro, 

ou por considerar como uma atividade saudável. Por outro lado, um indivíduo de baixa renda pode utilizar a 

bicicleta por não possuir outro meio de transporte para ir ao trabalho, ou por não existir um sistema de transporte 

público eficiente ou financeiramente acessível. Desse modo, os dois compartilham o mesmo funcionamento, que 

é o de utilizar a bicicleta como meio de transporte para o trabalho, mas por razões e contextos diferentes. 
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em termos práticos, se refere à possibilidade e oportunidade do indivíduo em realizar ações e 

alcançar estados pelo mesmo valorizados e considerados essenciais.  

Segundo Sen (SEN, 2001, p.80), “tal como existe um conjunto orçamentário no espaço 

das mercadorias que representa a liberdade para o indivíduo comprar pacotes de mercadorias, 

existe um conjunto “capacitário” no espaço de funcionamentos, que representa a liberdade da 

pessoa para escolher entre vidas possíveis”. Nesse sentido, a pessoa que possui um conjunto 

maior de capacidades consegue escolher entre um número maior de diferentes opções de 

funcionamentos, aumentando, assim, a sua liberdade diante de uma decisão. 

 Nussbaum (2000) apresenta diferentes formas de enxergar as capacidades, as 

dividindo entre: capacidades internas, que referem-se a condições (corpóreas, mentais, etc.) que 

viabilizam a capacidade de escolha entre diversos funcionamentos; as capacidades externas, 

que representam as condições materiais e sociais disponíveis, as quais permitem ao indivíduo 

escolher por determinadas opções; as capacidades combinadas, que representam a interação das 

capacidades internas de um indivíduo com o ambiente social, político e econômico no qual se 

insere; e, as capacidades básicas, que estão presentes no indivíduo e necessitam de 

desenvolvimento para promover vida digna, e que se desenvolvem a partir do contexto social 

do indivíduo. Observe que a diversidade das capacidades enfatiza o fato de que os elementos 

mais importantes da qualidade de vida dos indivíduos são plurais e qualitativamente distintos, 

desse modo, como afirma Nussbaum (2011), os aspectos da vida das pessoas não podem ser 

reduzidos a uma única métrica sem distorção.  

No que diz respeito ao fenômeno da pobreza, percebe-se que diferentes abordagens 

voltadas à identificação do fenômeno utilizam de várias métricas para conceituá-la, como a 

subsistência, as necessidades básicas, a renda e as multidimensões que cercam a qualidade de 

vida (CODES, 2008). Entretanto, como afirma Sen (2001), embora o conceito de pobreza possa 

ser utilizado de modos diferentes, existem algumas associações claras que restringem sua 

natureza. A grande diferença suscitada pela Abordagem das Capacidades na compreensão da 

pobreza diz respeito à conversão de meios em fins. Essa diferença diz respeito às diversidades 

de variações existentes entre os meios que as pessoas possuem (conjunto capacitário, como 

nível de renda e cesta de mercadorias, por exemplo) e as realizações que elas podem promover 

(funcionamentos).  

Um exemplo pode ser visto na relação entre a renda e as capacidades. Ainda que o 

papel da renda seja meramente útil, principalmente, ao considerar a liberdade que o indivíduo 

pode adquirir em outras capacidades, esta deve ser integrada em um quadro mais amplo e 

complexo de privações6 (SEN, 2000). Sen (2000, p.110) menciona que a renda pode ser 

fortemente afetada “pela idade da pessoa (necessidades específicas dos idosos e muito jovens), 

pelos papéis sociais e sexuais (responsabilidades da maternidade, obrigações familiares, etc.), 

pela localização (propensão a inundações ou secas, insegurança e violência), por condições 

epidemiológicas (doenças endêmicas em alguma região), entre outros”, o que aumenta a 

complexidade sobre a compreensão das privações humanas.  

Sen (2000) elenca cinco fontes que distinguem a relação entre a renda e o bem-estar 

dela decorrente, o que diferencia a capacidade de cada indivíduo em converter a renda em 

funcionamentos. Há as heterogeneidades pessoais (idade, sexo, localização) as quais diferem 

das necessidades individuais. Inclui-se as diversidades ambientais, as quais se referem às 

variações nas condições ambientais (temperatura, níveis pluviométricos, etc.). Tem-se também 

as variações no clima social, que modificam as condições sociais e também influenciam na 

conversão de renda em bem-estar, como a estrutura do serviço público, a presença de violência, 

                                                           
6 Na Abordagem das Capacidades a pobreza de renda representa apenas uma das possíveis privações que o ser 

humano pode ter. Sen (2000) discute que a renda é um importante meio para a expansão de uma série de 

capacidades, no entanto, compreender o peso de outras dimensões fora do escopo monetário é imprescindível para 

a leitura da pobreza.   
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epidemiologias, etc.; cabendo elencar as diferenças de perspectivas relativas, nas quais 

determinado nível de renda pode significar riqueza em certa região, e,  pobreza em outra. Outra 

fonte de distinção entre renda e consequente bem-estar é a distribuição na família, uma vez que 

o bem-estar dos membros de uma família diverge de acordo com o modo como a renda familiar 

é usada na promoção dos interesses dos membros. Como exemplo, em algumas culturas, 

mulheres não tem direito de receber parte da renda familiar para realizações pessoais7. Desse 

modo, a pobreza, segundo a Abordagem das Capacidades, vai além da noção de renda, ou 

mesmo da noção de pobreza multidimensional com base na dotação de múltiplos bens e 

recursos. A pobreza, nesse contexto teórico, representa as capacidades do indivíduo em alcançar 

uma qualidade de vida que ele valoriza, o que em outras palavras refere-se à privação do 

conjunto de capacidades que o indivíduo possui para alcançar estados e ações que valoriza.  

É a partir da noção de liberdades substantivas e da compreensão da privação dessas 

liberdades que a ideia de pobreza como privação se torna concreta. Quando o indivíduo possui 

privação em alguma capacidade - direito à moradia, acesso à serviços de saúde, saneamento 

básico ou água tratada, acesso à educação, habitar em região sem doenças epidêmicas ou secas 

sistêmicas, etc., ou mesmo, sofrer privações de sua liberdade política, jurídica e social, ele se 

encontra em determinado nível de pobreza. Desse modo, quanto maior a privação sistemática 

de oportunidades, mais restringida é a liberdade do indivíduo para tomar suas decisões (SEN, 

2000). Nesse sentido, a pobreza pode ser entendida como uma privação ou um conjunto de 

privações de capacidades do indivíduo, as quais, restringem os funcionamentos que lhes 

garantem liberdade para escolher o modo de vida pelo mesmo valorizado. Nas palavras de Rego 

et al (2014, p.74): “a pobreza não é somente privação de dinheiro e recursos materiais, é também 

privação de capacidades e não desenvolvimento de funções humanas importantes, o que tende 

a tornar os pobres ainda mais pobres”.  

Como mostrado, por Sen (1999, 2000) e Nussbaum (2000), além dos elementos 

objetivos e econômicos, existem elementos subjetivos e éticos que geram privações para os 

indivíduos. Dentre um universo de componentes objetivos e subjetivos considerados 

componentes da pobreza, alguns são elencados em outras obras para facilitar o entendimento 

por trás dessa abordagem, a saber: i) falta de condições básicas para uma vida saudável; ii) 

acesso nulo ou irregular à renda derivada de um trabalho regular; iii) trabalho infantil e 

abandono escolar; iv) alta natalidade; v) acidentes; vi) falta de crédito; vii) invisibilidade e 

mudez; viii) desigualdade interna às famílias; ix) vergonha; x) cultura de resignação; xi) 

exclusão da cidadania (REGO et al 2014). Desse modo, segundo Comin et al. (2006), a 

principal contribuição da teoria da Abordagem das Capacidades é expandir o espaço 

informacional ao nível da liberdade substantiva pessoal e permitir que as pessoas escolham uma 

vida que consideram mais valiosa. Deve-se considerar que a estrutura da pobreza compete 

elementos objetivos e subjetivos, éticos e econômicos, materiais e abstratos. Embora considerar 

esses múltiplos fatores traga mais complexidade, também possibilita o estudo mais próximo da 

realidade social pesquisada, visto que a compreensão do indivíduo no estado de pobreza deve 

ser relacionada a uma série de elementos presentes no ambiente no qual este sujeito social vive. 

 

3. O Rural e o Urbano Brasileiro na Perspectiva das Capacidades  

Uma vez compreendido que as capacidades representam um espaço de avaliação que 

preconiza a heterogeneidade humana, a diferenciação espacial se torna importante elemento de 

observação crítica dos fenômenos sociais, uma vez que as diferentes formas de construção dos 

                                                           
7 Os atributos mencionados podem reduzir a capacidade do indivíduo não apenas de adquirir renda, mas fazer com 

que essa renda se torne estados e ações desejadas. Entende-se que, para realizar determinados funcionamentos, a 

partir de certo montante de renda, um indivíduo com idade mais avançada, ou com alguma doença, demandará 

quantidade de renda maior, superior ao usual utilizado para realizar os mesmos funcionamentos.  Isso mostra que 

a “pobreza real” (privação de capacidades) pode ser mais intensa do apenas sob o olhar da renda. 



7 
 

espaços geram diferentes privações ao indivíduo. Como menciona Nussbaum (2011), as 

capacidades devem ser compreendidas tanto como internas aos indivíduos, mas também em sua 

natureza combinada, o que se refere às capacidades inseridas no ambiente social, econômico e 

político. Robeyns (2005b) também menciona a importância da observação espacial das 

capacidades, pois fatores regionais que envolvem questões de cultura local, tradicionalismo, 

vegetação e clima influenciam diretamente na transformação de bens em funcionamentos, 

assim como também aponta Sen (1999) para a influência de fatores meteorológicos, culturais e 

sociais na diversidade humana.  

No caso brasileiro, compreender as diferenças entre o meio rural e urbano representa 

a observação de um processo histórico em constante mutação no país. Ainda que haja 

diferenciações entre a definição do urbano e do rural8, o importante a saber é que ambos os 

espaços fazem parte de um continuum da formação social do Brasil e, por isso, têm a natureza 

dos principais problemas sustentadas pelo mesmo fenômeno: a desigualdade social 

(WANDERELEY, 2015). As aglomerações dos centros urbanos tão evidenciadas pelas favelas, 

as condições de vida insalubre na qual vivem boa parte dos trabalhadores das grandes cidades 

do país, entre outras problemáticas sociais causadas pela explosiva urbanização, refletem, não 

apenas, incapacidade histórica dos políticos brasileiros em compreender a realidade e os modos 

de vida por trás da população que um dia se encontrou no meio rural, mas também da 

sustentação de uma estrutura social desigual diferenciada pelas classes, raças e regiões.  

A desigualdade social do país, materializada na renda e na terra, é a origem dos 

problemas observados em ambos os espaços. Essa desigualdade emerge ainda no período em 

que o Brasil era um país extensivamente rural, quando significativa parte da população 

habitavam o campo e a economia do país era movida por atividades agropecuárias exportadoras. 

Nesse cenário, a Lei de Terras, em 1850, marca um importante momento, após o período 

escravocrata, em que a desigualdade passa a ser alimentada pela propriedade privada, tendo em 

vista que o direito à livre comercialização das terras era um privilégio de uma minoria 

oligárquica já beneficiada pelas contradições econômicas do país (MARTINS, 2010). À 

população pobre, marcada por pretos, indígenas e imigrantes, restou a venda da mão de obra 

em troca de teto, comida e água, mantendo assim uma estrutura desigual presente desde o 

período colonial.  

Com os meios de sobrevivência cada vez mais privados no meio rural, como terra e 

água, as populações desses espaços foram, gradativamente, migrando para as cidades. A partir 

da década de 1930, e, em especial, a partir da década de 1950, o fluxo migratório do campo 

para as cidades aumentou, vertiginosamente, e, desde então, vem se mantendo constante. Vários 

motivos representam essa transição populacional, no entanto, a modernização e a 

industrialização brasileira se mostram como as principais causas. Por um lado, a modernização 

chegou até o campo como sinônimo de progresso e produtividade em uma sociedade marcada 

pelas técnicas arcaicas. Contudo, esse fenômeno representou o aumento descontrolado da 

concentração de terras, a deterioração dos recursos hídricos e o consequente aumento de 

diversas privações das populações que se reproduziam no meio rural (SILVA, 1980; RIBEIRO, 

1997). Por outro lado, a crescente indústria nas cidades demandava tanto mão-de-obra quanto 

um mercado interno consumidor, o que acabou se tornando para a população rural sinônimo de 

melhora na qualidade de vida. Araújo (2010 apud WANDERLEY, 2015) retrata essa origem:  

                                                           
8 O debate literário acerca das definições de rural e urbano é vasto, complexo e indefinido (IBGE, 2017). Como 

menciona Serra (2017), diferentes tipologias utilizadas para caracterizar o meio rural brasileiro, com destaque às 

que identificam o rural, a partir do tamanho populacional, da densidade demográfica e da localização do município, 

levam a uma série de pequenos e médios municípios serem considerados rurais. Essa tipologia é pertinente para 

pensar o desenvolvimento regional, pois permite compreender as dinâmicas entre pequenas cidades, suas áreas 

rurais e relações com a região, no entanto, nesse trabalho, a definição de rural e urbano segue a proposta censitária 

feita IBGE para a PNAD.  
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Os territórios rurais são frágeis e concentram pobreza, pois foram abandonados 

no século XX, quando o Brasil privilegiou investimentos nos grandes centros 

urbanos, na ânsia de se tornar potência industrial no âmbito mundial. [...] O 

hiato entre o Brasil urbano e a grande maioria dos territórios rurais é uma 

herança do processo de desenvolvimento herdado (ARAÚJO, 2010, p.204 apud 

WANDERLEY, 2015, p.37). 
 

Desse modo, compreender as capacidades, a partir de uma dimensão espacial, 

representa a combinação dessas capacidades ao ambiente social, político e econômico, no qual 

foram historicamente construídas. É perceptível que as privações entre a população urbana e a 

população rural no Brasil apresentam aproximações e diferenças. A falta de saneamento básico, 

educação e serviços públicos de qualidade é vista em ambos ambientes. A criminalidade, a 

superlotação do transporte público e as grandes distâncias entre casa e trabalho refletem 

algumas privações comuns nos grandes centros urbanos brasileiros, enquanto a falta de recursos 

produtivos, a falta de renda, a longa distância de centros urbanos, o acesso à agua potável, à 

coleta de lixo e à eletricidade representam algumas das privações observadas no território rural 

brasileiro (WANDERLEY, 2015).  

As capacidades apresentam relevância para os estudos rurais devido ao fato de que a 

pobreza, nesses espaços, se diferencia muito da simples privação de renda, se expandindo para 

as possiblidades de plantio e criação de animais, disponibilidade de recursos hídricos e 

condições de infraestrutura. Wanderley (2015), em “Campesinato brasileiro: uma história de 

resistência”, discute como ainda existe uma população rural extremamente vulnerável no país, 

mesmo depois das políticas sociais e rurais do século XXI. Essas populações representam 

agricultores pobres localizados em áreas de baixa produção, comunidades quilombolas 

afastadas e desassistidas, comunidades indígenas e ribeirinhas.  

A constatação das capacidades também tem contribuído para os estudos rurais do 

desenvolvimento. Dentro da literatura, a noção de capacidades passou a ser associada aos meios 

de vida [livelihoods] das populações rurais, com importantes contribuições nas visões de 

desenvolvimento rural, como observado em Bebbington (1999) e Chambers et al. (1991). Nos 

estudos brasileiros, o conceito de capacidades tem apresentado maiores relações com o tema da 

qualidade de vida, a qual, na visão de Schneider e Freitas (2013), foi definida por Sen e 

Nusbaumm (2005) como as combinações entre capacidades e funcionamentos do indivíduo. 

Nesse sentido, o presente trabalho busca alimentar o debate entre as diferenças do rural 

e do urbano por meio de uma investigação mais recente de forma a apontar os efeitos espaciais 

da pobreza multidimensional no período entre 2005 e 2015. Observar o comportamento da 

pobreza por região e por áreas urbanas e rurais pode apontar não apenas para as mudanças na 

trajetória da pobreza, mas também para o padrão das desigualdades que se modifica ou persiste 

diante dessas mudanças.  

 

4. Estratégias Empíricas  

4.1 O Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), segundo a Abordagem das Capacidades 

Com o objetivo de instrumentalizar a pobreza pela Abordagem das Capacidades, Alkire 

e Foster (2008) desenvolveram o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), levando em 

consideração a privação de liberdades dos indivíduos em determinadas dimensões. Uma das 

vantagens apontada pelos autores e pela literatura (COMIM et al., 2006; ALKIRE et al., 2015) 

no uso do IPM é sua capacidade de interpretar as características da pobreza, visto que consegue 

captar as principais privações para determinados grupos ou regiões. Isso fez com que o 

indicador fosse utilizado para mais de cem países em desenvolvimento, dado que a 

compreensão da incidência da pobreza por dimensões pode auxiliar gestores públicos no 

direcionamento de políticas voltadas à erradicação da pobreza e ao desenvolvimento social 
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(VIEIRA et al 2017). A metodologia utilizada por Alkire e Foster (2008) também permite 

verificar outros fenômenos para além da pobreza, como o desenvolvimento. O índice tem sido 

orientado pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) para informar o 

comportamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) (PNUD, 2019).  

Sen (2000) sugere duas etapas metodológicas para definir a pobreza. Primeiramente, 

deve-se identificar os pobres em uma população geral, e, em segundo, considerar as diferentes 

características comuns aos pobres para chegar a uma avaliação do nível de pobreza na amostra 

analisada. Para isso, Alkire e Foster (2008) utilizam dois tipos de cortes em um espaço 

multidimensional. O primeiro configura uma linha de corte de privação – na qual se define se 

o indivíduo é ou não privado naquele indicador. O segundo é uma linha de corte da pobreza – 

definida a partir da quantidade de indicadores que o indivíduo é privado.  

As escolhas das dimensões e dos indicadores são fundamentadas no conjunto 

capacitário do indivíduo9, sendo que existe um embate na literatura referente a quais recursos 

são importantes para tornar as capacidades relevantes (ROBEYNS, 2005a). Robeyns (2005a) 

afirma que Sen sempre se absteve de se comprometer com uma lista particular de variáveis 

representantes das capacidades, uma vez que cada forma de abordagem das capacidades irá 

sempre ser combinada com outra teoria social, dando conta de diferentes capacidades e 

funcionamentos, o que não permite criar uma lista única e um padrão do que viria a ser essas 

ações (SEN, 1993, 2004 apud ROBEYNS, 2005a). Contudo, Robeyns (2005b) menciona que 

existem alguns critérios aplicados à seleção dos indicadores de forma a evitar alguns 

preconceitos epistemológicos na elaboração do indicador social. Esses critérios são: i) 

formulação explícita dos indicadores utilizados; ii) embasamento metodológico para justificar 

os usos dos indicadores; iii) diferentes níveis de generalidade, abordando estágios distintos da 

situação analisada; e, iv) exaustão e não redução dos indicadores, buscando incluir todos os 

elementos considerados importantes na análise. 

No presente estudo, os indicadores e dimensões foram selecionados, a partir de 

microdados da Pesquisa Nacional de Amostras Domiciliares (PNAD) dos anos de 2005 e 2015, 

com o objetivo de obter mudanças espaciais na dinâmica da pobreza multidimensional 

brasileira. Foram consideradas três dimensões na construção do IPM – educação, condições 

habitacionais e saúde, trabalho e riqueza -, e quatorze indicadores com uma linha de corte de 

privação, como pode ser visto no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Construção do IPM: dimensões, indicadores, linhas de privação e pesos   

                                                           
9 Pela Abordagem das Capacidades, a privação da liberdade é um fator subjetivo, intrínseco a cada ser humano. 

Nesse sentido, na representação direta da teoria, faz-se necessária uma metodologia calcada na pesquisa de campo, 

identificando em toda a amostra o conjunto capacitário e os funcionamentos de cada indivíduo, como em Comin 

et al. (2006) e Bagolin et al. (2012, em estudos sobre pobreza e gênero em Porto Alegre. Entretanto, Sen (2000) 

afirma que, para avaliações sociais de escala mais elevadas, a limitação de identificar as capacidades deve se dar 

por meio de “consenso” sobre dimensões fundamentais ao bem-estar de uma pessoa (acesso à água, alimentos, 

educação, saúde, entre outros).  

Dimensões Indicadores Não privado se .. Peso 

 

 

 

 

Educação 

Domicílios com crianças 

de 0 a 3 anos que não 

frequentam a pré-escola 

Não possuir nenhuma criança nessa faixa de idade 

que não frequentam a escola 
1/15 

Domicílios com crianças 

de 4 e 5 anos que não 

frequentam a pré-escola 

Não possuir nenhuma criança, nessa faixa de 

idade, que não frequenta e escola 
1/15 
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Fonte: Elaboração própria a partir das variáveis disponibilizadas pela PNAD (2005-2015) 

 

Ademais, como discutido anteriormente, não existe um consenso na literatura sobre os 

indicadores e dimensões que melhor retratam as capacidades, cabendo ao pesquisador seguir 

um senso comum sobre capacidades essenciais para todo ser humano. Ainda que haja limitações 

nas informações disponibilizadas pelos microdados, as dimensões escolhidas são capazes de 

refletir um universo multidimensional de privações. Outros diversos trabalhos também 

utilizaram dimensões similares às aqui definidas, como se vê no Quadro 2 a seguir.  

 

Quadro 2: Aplicação do IPM na literatura: localidades e dimensões consideradas 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Feita a escolha das dimensões e dos indicadores, a primeira linha de corte estabelecida 

está relacionada à carência do indivíduo em cada indicador. A segunda linha de corte é definida, 

a partir do resultado dos valores somados na contagem das privações de todos os indicadores, 

definindo os indivíduos pobres com base no número de privações definidoras da linha da 

pobreza. Segundo Alkire e Foster (2008), essa linha da pobreza é obtida de maneira muito 

intuitiva, ficando a cargo do pesquisador definir a quantidade de privações necessárias para 

Domicílios com jovens de 

18 a 20 anos com ensino 

médio incompleto 

Não possuir nenhum jovem, nessa faixa de idade, 

com ensino médio incompleto 
1/15 

Domicílios com crianças 

entre 6 e 17 anos que não 

frequentam a escola 

Não possuir nenhum indivíduo, nessa faixa de 

idade, não frequentando a escola 
1/15 

Analfabetismo funcional Não possuir analfabetos funcionais 1/15 

 

 

 

Condições 

habitacionai

s e de saúde 

Água canalizada 
Possuir água canalizada em pelo menos um 

cômodo do domicílio 
1/18 

Destino do Lixo do 

Domicílio 

Colocar o lixo, ao menos, em uma caçamba do 

serviço de limpeza 
1/18 

Esgoto sanitário 
Possuir ligação com rede de esgoto ou pluvial, de 

forma direta ou indireta 
1/18 

Ativos  
Possuir telefone ou celular, televisão ou rádio, 

geladeira, fogão e máquina de lavar 
1/18 

Presença de idoso no 

domicílio 
Não possuir idosos maior de 65 anos no domicílio. 1/18 

Domicílios com mais de 3 

pessoas por dormitório 
Não possuir dormitório com mais de 3 pessoas 1/18 

 

Trabalho e 

Riqueza 

Trabalhador que não 

contribui com a 

previdência  

Trabalhadores acima de 18 anos que não 

contribuem para a previdência  
1/9 

Desemprego 
Não possuir no domicílio nenhum adulto 

desempregado 
1/9 

Imóvel Próprio Possuir imóvel próprio 1/9 

Autores Localidade Dimensões consideradas 

Comim, Bagolin, Ávila, Porto 

Júnior e Picolotto (2006) 
Porto Alegre 

Nutrição, saúde, educação, 

conhecimento, participação, 

confiança, etc. 
Vieira, Kuhn e Marin (2017) Rio Grande do Sul 

Educação, condições 

domiciliares, de saúde e 

sanitárias, renda e trabalho 
 Fahel, Leite e Teles (2014) Brasil Educação, saúde, padrão de vida 

Amores (2014) Equador Educação, saúde, padrão de vida. 

Serra (2017) Brasil (urbano e rural) Padrão de vida e educação 
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considerar o indivíduo pobre. No presente trabalho, considera-se que indivíduos privados em 

cinco ou mais indicadores são indivíduos pobres. 

 De posse dos resultados das privações e da definição da linha da pobreza, obtém-se um 

grupo de pessoas multidimensionalmente pobres. A próxima etapa é calcular o primeiro 

componente do IPM, a incidência de pobreza (H-Headcount), o qual mostra a proporção de 

indivíduos pobres do total de indivíduos da amostra, como visto a seguir: 

Headcount (H)=  
número de pessoas abaixo da linha de corte (consideradas pobres)

(q) número total de pessoas da amostra (n)
      (1) 

Ao considerar o Headcount como a proporção de pobres no conjunto analisado, seria 

possível considerar que sua utilização já seria suficiente para avaliar o índice de pobreza, 

contudo, existe uma deficiência nesse instrumental. Caso um indivíduo que já é pobre se torne 

privado em mais uma dimensão, o número de privações aumenta, porém, a incidência da 

pobreza (H) continua a mesma. Desse modo, a pessoa intensifica sua condição de pobreza, mas 

o indicador não capta tal experiência (ALKIRE et al., 2008; ALKIRE et al., 2015). Para 

correção, realiza-se o cálculo do hiato da pobreza (A), a porcentagem de pobreza de cada pessoa 

pobre, ou seja, a média da proporção de privação entre os pobres. Essa nova cifra é considerada 

o medidor da intensidade da pobreza, ou seja, a distância do indivíduo em relação à linha de 

pobreza. Esse cálculo é realizado pela divisão da soma das proporções de privações dos 

indivíduos pela quantidade de indivíduos privados10.  

Hiato da pobreza (A) =  
soma das proporções de privações dos indivíduos (c(k)/d) 

quantidade de indivíduos privados
               (2) 

Por fim, a partir de ambos os elementos, é possível calcular o Índice de Pobreza 

Multidimensional, ou incidência ajustada (M0), como sendo a proporção de privações que a 

população pobre enfrenta em relação ao máximo de privações que toda população poderia 

sofrer. Esse resultado se dá pelo produto entre o Headcount (H) e o hiato da pobreza (A), ou 

seja, é consequência do produto entre a incidência e a intensidade da pobreza. Desse modo, o 

índice de pobreza é calculado com a seguinte função:  

M0 = IPM = 𝐻𝑒𝑎𝑑𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 (𝐻) ×  𝐻𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 (𝐴)                   (3) 

 

  4.2 Modelos de Regressão Logit  

A segunda técnica adotada baseia-se na definição de uma modelagem econométrica 

multivariada voltada para a estimação da probabilidade de ocorrência da pobreza monetária e 

multidimensional nas áreas urbanas e rurais, segundo cada grupo categórico considerado. Para 

isso, estima-se modelos de escolha qualitativa de distribuição logística, definidos como modelo 

Logit. Como o Logit é um modelo de resposta binária o interesse reside na probabilidade de 

resposta [pi = P(yi=1| xi)], ou seja, na probabilidade pi de yi ser igual a um. Considerando o 

presente trabalho, compreende-se que a probabilidade de o evento ocorrer (do indivíduo ser 

pobre) é pi e a probabilidade de não ocorrer (não ser pobre) é (1- pi), como a seguir: 

pi =    eZ                                                                         (4)    

       1 + eZ  

1 – pi  =    1                                                                         (5)    

              1 + eZ   

em que Z= ß0+ß1X.  Nesse caso, em uma função de distribuição logística a probabilidade pi varia 

entre zero e um, de acordo com o valor assumido pelo regressando. 
É pertinente mencionar que, pela natureza dos dados, a regressão não pode ser estimada 

pelos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), uma vez que uma variável resposta entre 0 ou 1 

para uma unidade da amostra pode representar um valor do logaritmo natural indefinido. Desse 

modo, para a estimação dos parâmetros é necessário recorrer a procedimentos de estimação não 

                                                           
10 Ao considerar uma amostra com 5 indivíduos, por exemplo, e 5 indicadores, a soma das proporções refere-se à 

soma da quantidade de privações, dividida pela quantidade de indicadores de cada indivíduo.  



12 
 

lineares, como o Método da Máximo Verossimilhança (MMV) (GUJARATI et al., 2008, 

WOOLDRIDGE, 2010).  
Considerando um modelo linear nos parâmetros (ßi) e nas variáveis explicativas (Xi), a 

equação de distribuição logística utilizada para a regressão pode ser vista como:  

   Li=ln (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
) =ß0+ß1Xi+ui                                                                                                                                                                    (6) 

em que (
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
), representa a razão de chances em favor da ocorrência do evento menos a razão 

da probabilidade de ocorrência contra a probabilidade de não ocorrência (GUJARATI et al., 

2008). 

O coeficiente angular (ßi) da regressão representa um coeficiente parcial e estima a 

variação no Logit estimado decorrente de variação unitária do valor do regressor dado (ceteris 

paribus). Desse modo, se o valor do coeficiente for positivo, indica que as chances de a variável 

dependente ser igual a 1 aumentam, ou seja, as chances de se obter sucesso no evento esperado 

tendem a aumentar, e, caso seja negativo, essas chances irão diminuir (GUJARATI et al., 2008, 

WOOLDRIDGE, 2010).  
Para fins desse trabalho, os modelos Logit tem como variáveis dependentes a 

probabilidade de o indivíduo ser pobre em termos de renda e a probabilidade do indivíduo ser 

pobre em termos multidimensionais. Como o IPM concede a porcentagem média de indivíduos 

privados em um número z de dimensões, utiliza-se como variáveis dependentes as seguintes 

relações: a) Privação multidimensional – privação em 5 indicadores obtido pelo IPM; e b) 

Privação de renda – renda per capita igual ou menor à linha da pobreza estabelecida pelo 

Programa Bolsa Família (PBF), que em 2005 era de R$100,00, e, de R$154,00 em 2015. 

Em relação às variáveis de controle, parte-se da ideia proposta por Robeyns (2005a) de que 

há três grupos de fatores que influenciam a relação entre um bem e os funcionamentos para 

alcançá-los. Primeiramente, tem-se os fatores pessoais e suas extensões no ambiente social, 

como: condição física, gênero, políticas públicas, práticas discriminatórias que envolvam 

racismo, xenofobia, etc... O segundo grupo trata de fatores regionais ligados, por exemplo, a 

questões de cultura local, tradicionalismo, como também de vegetação e clima.  

Desse modo, as variáveis categóricas (Xi) utilizadas são: gênero: homem e mulher; cor: 

brancos/amarelos e preto/pardos; condição no domicílio: chefe ou não; região: Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul; anos de idade: 14 a 24, 25 a 29, 30 a 50, 51 a 70, 71 anos ou mais; 

anos de estudo: 0 a 3, 4 a 7, 8 a 10, 11 anos ou mais de estudos; espaço: rural e urbano. As 

categorias de referência são: rural, Sudeste, mulher, pretos/pardos, 11 anos ou mais de estudo, 

14 a 24 anos de idade, chefe de domicilio. Assim, é possível enxergar na equação (6) que o 

coeficiente angular mede a variação da probabilidade de ser pobre mediante a variação de uma 

unidade na variável categórica Xi. 

 

5. Análise e Discussão dos Resultados 

5.1 A pobreza multidimensional no Brasil, sob a ótica das privações, em 2005 e 2015 

Primeiramente, tem-se a Figura 1, cujos resultados tratam do Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) para os anos de 2005 e 2015, dividido entre regiões e área urbana e 

rural. Observa-se, que o Índice de Pobreza Multidimensional denota comportamento 

decrescente, em todas as regiões, tanto no meio rural, quanto no urbano. A valorização do 

salário mínimo real, a criação e expansão do Programa Bolsa Família (CARDOSO, 2016), a 

diminuição do desemprego e o crescimento econômico do país (NETO, 2014) parecem ter 

gerado impactos diretos e indiretos nos indicadores analisados. Combinadas às políticas de 

aumento de renda, outras políticas exercidas no período podem também ter influenciado a 

diminuição dos valores do IPM no decênio 2005-15. Políticas educacionais de fortalecimento 

do Programa Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos (EJA), do ensino médio 

técnico por meio dos institutos federais de ensino e de expansão do acesso ao ensino superior 
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podem ter sido fundamentais para a diminuição nos indicadores que compõem a dimensão 

educação. Políticas habitacionais, como o “Minha casa, minha vida”, podem ter gerado 

impactos na diminuição das privações correspondentes aos indicadores habitacionais e de 

riqueza. 

 

Figura 1: Índice de Pobreza Multidimensional, por macrorregião, Brasil urbano e rural, 2005 e 

201511
 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

A despeito da melhora geral observada nos índices multidimensionais, percebe-se que 

a estrutura da desigualdade do Brasil pouco se alterou. Ainda no ano de 2005, tanto a pobreza 

urbana, quanto a pobreza rural das regiões Norte e Nordeste apresentavam valores bem mais 

elevados  do que a média nacional. No ano de 2015, todos os índices são inferiores em relação 

ao observado em 2005, contudo, dois padrões são perceptíveis. Primeiro, observa-se que não 

apenas permanece uma desigualdade regional nesse período, mas também que a taxa de 

variação dos índices interregionais é menor quanto mais pobre é a região, seja considerando a 

área urbana ou a rural. As regiões Norte e Nordeste apresentam taxas de diminuição dos índices 

de privações bem abaixo das outras regiões e aquém também da taxa de variação observada 

para o Brasil.  

O segundo padrão refere-se às desigualdades entre urbano e rural. Assim como na 

comparação entre regiões, ao considerar as áreas urbanas e rurais do país, percebe-se que as 

taxas de variação do meio rural são significativamente mais baixas em relação ao espaço 

urbano. Nesse cenário, é possível observar que a população que habita em áreas rurais das 

regiões Norte e Nordeste ainda apresentam o maior índice de privações do país, tendo a menor 

variação entre os anos de 2005 e 2015. Nesse sentido, o comportamento dos índices representa 

comportamento decrescente da pobreza multidimensional concentrada em determinadas áreas 

e regiões do território brasileiro que já apresentavam um índice de pobreza mais baixo.  

Os resultados do IPM, de acordo com sua composição, permitem identificar a trajetória 

da proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. A Tabela 1 apresenta os valores do 

Headcount (H), isto é, a incidência da pobreza por área e região do país, o que é importante 

para apresentar, não a intensidade, mas a extensão numérica das privações da população 

brasileira. Observando um padrão de resultados próximo ao IPM, percebe-se que a maior 

incidência de pessoas pobres está nas regiões Norte e Nordeste do país, em ambos os anos. A 

diferença entre urbano e rural é ainda mais acentuada e indica que, em termos relativos, o meio 

rural tem uma parte muito mais expressiva de sua população vivendo abaixo da linha da 

pobreza. É possível verificar que mais de 90% da população rural do Nordeste e do Norte do 

                                                           
11 Os valores do Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) constam do Anexo A.  
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país estava abaixo da linha da pobreza em 2005, a qual apresenta uma taxa de variação ínfima 

em dez anos.  

 

Tabela 1: Pobreza Multidimensional (%), por região, Brasil urbano e rural, 2005 e 2015 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD de 2005 e 2015.  

 

O comportamento da incidência da pobreza diz muito sobre a persistência dos valores 

do IPM nas áreas mais pobres do país. É perceptível que além de reduções mais significativas 

em todas as áreas urbanas do país, as áreas rurais das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste 

também apresentam este cenário de forma consistente de 2005 a 2015. Já para as duas regiões 

com maiores índices - o meio rural do Norte e Nordeste-, se observa que a proporção de pessoas 

abaixo da linha da pobreza multidimensional ainda se manteve persistente ao longo dos dez 

anos considerados, com diminuição média entre as duas regiões de apenas 2,5%.  

O índice elevado da pobreza multidimensional em áreas rurais aponta para uma relação 

da pobreza com o acesso à infraestrutura, como energia, água e esgoto, e que se associa com as 

características socioeconômicas de cada localidade. Como apresenta Medeiros e Oliveira 

(2020, p.16), o efeito positivo do acesso à infraestrutura sobre a redução da pobreza “é 

potencializado em municípios com maior proporção de indivíduos residentes em zona rural e 

trabalhando no setor agrícola”. A importância da compreensão da pobreza enquanto privações 

da vida humana, está justamente no fato de que os fatores que determinam a qualidade de vida 

são plurais e qualitativamente distintos (NUSSBAUM, 2011), e, nesse sentido, demandam um 

olhar inserido em um contexto social particular de cada espaço.  

 

5.2 Perfil sociodemográfico e regional da propensão à pobreza no Brasil  

Analisando os resultados das regressões logísticas, confirma-se diferenças acentuadas 

entre áreas rurais e urbanas, regiões e grupos sociais no Brasil. Os resultados gerados pelas 

estimativas de efeitos marginais, ou seja, do impacto marginal de variação nas variáveis 

explanatórias (Xi ) sobre a probabilidade do indivíduo ser pobre, mostram um persistente fosso 

de desigualdade quanto à probabilidade de ser pobre, um indicativo de que fatores espaciais e 

sociais dizem muito sobre a pobreza no país, principalmente em seu caráter multidimensional. 

A seguir, a Tabela 2 apresenta os resultados estimados pelo modelo Logit para as 

variáveis dependentes pobreza de renda e pobreza multidimensional, nos anos de 2005 e 2015. 

Em primeiro lugar, percebe-se que o efeito marginal sobre a probabilidade de ser pobre em 

termos de renda diminui na década de análise para todas as categorias consideradas. De forma 

positiva, populações historicamente privadas - residentes no meio rural e nas regiões Norte e 

Nordeste, pretos, pardos e os menos escolarizados – apresentam redução da probabilidade de 

pobreza monetária, no período analisado. O resultado indica que houve melhora nas 

capacidades humanas relacionadas à renda, na direção de maior facilidade de aquisição de 

alimentos, material escolar, bens básicos para casa, dentre outros. Além disso, o acesso à renda 

também expande capacidades e funcionamentos, para além da dimensão objetiva, e alcança 

fatores subjetivos da vida humana, como é o caso da autonomia adquirida pelas mulheres do 

Região 

  

Urbano Rural 

2005 2015 2005 2015 

Norte 80% 63% 95% 93% 

Nordeste 74% 55% 96% 93% 

Centro Oeste  65% 40% 89% 69% 

Sudeste 43% 26% 84% 69% 

Sul 46% 26% 89% 65% 

Brasil 0,54 0,37 0,91 0,83 
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sertão brasileiro12 com a chegada do Bolsa Família, como apresentado por Rego e Pinzani 

(2014).  

 

 

 

  

Tabela 2: Modelos Logit - Pobreza monetária e pobreza multidimensional, Brasil, 2005 e 2015 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

Diferentemente do que se observa no comportamento da probabilidade da pobreza de 

renda, o efeito marginal da probabilidade de ser pobre em termos multidimensionais varia 

positivamente quando se considera grupos de escolaridade, cor e condição de ocupação, ainda 

que seja uma variação menos expressiva do que a observada nos efeitos da pobreza de renda. 

No entanto, quando se considera categorias espaciais, como regiões e área rural e urbana, o 

efeito marginal se mantém estável ou varia negativamente. 

                                                           
12 Sertão brasileiro: áreas rurais de Alagoas, de Piauí, do Maranhão, de Recife e do Vale do Jequitinhonha mineiro 

(REGO et al., 2014). 

Variáveis de controle 

Pobreza monetária Pobreza multidimensional  

2005 2015 2005 2015 

Efeito marginal 

(erro padrão) 

Efeito marginal 

(erro padrão) 

Efeito marginal 

(erro padrão) 

Efeito marginal 

(erro padrão) 

Rural 
0,087 

(0,001) 

0,043 

(0,001) 

0,372 

(0,003) 

0,371 

(0,002) 

 Norte 
0,034 

(0,001) 

0,025 

(0,001) 

0,091 

(0,002) 

0,140 

(0,002) 

Nordeste 
0,094 

(0,001) 

0,043 

(0,001) 

0,062 

(0,001) 

0,086 

(0,001) 

Sul 
-0,074 

(0,002) 

-0,030 

(0,001) 

-0,126 

(0,002) 

-0,160 

(0,002) 

Centro Oeste 
-0,055 

(0,002) 

-0,041 

(0,002) 

-0,048 

(0,002) 

-0,085 

(0,002) 

Pretos e pardos 
0,066 

(0,001) 

0,019 

(0,001) 

0,105 

(0,001) 

0,080 

(0,002) 

Mulher 
0,008 

(0,001) 

0,008 

(0,001) 

-0,006 

(0,001) 

-0,010 

(0,001) 

0 a 3 anos de estudos 
0,263 

(0,002) 

0,073 

(0,001) 

0,260 

(0,002) 

0,251 

(0,002) 

4 a 7 anos de estudos 
0,209 

(0,002) 

0,060 

(0,001) 

0,180 

(0,002) 

0,173 

(0,002) 

8 a 10 anos de estudos 
0,155 

(0,002) 

0,050 

(0,001) 

0,137 

(0,002) 

0,113 

(0,002) 

25 a 29 anos de idade 
0,097 

(0,002) 

0,042 

(0,001) 

0,006 

(0,002) 

-0,023 

(0,002) 

30 a 50 anos de idade 
0,026 

(0,001) 

0,016 

(0,001) 

-0,003 

(0,001) 

-0,010 

(0,002) 

51 a 70 anos de idade 
-0,070 

(0,002) 

-0,024 

(0,001) 

-0,016 

(0,002) 

-0,018 

(0,002) 

71 anos ou mais 
-0,053 

(0,002) 

-0,032 

(0,002) 

0,012 

(0,003) 

0,036 

(0,003) 

Chefe de domicílio 
-0,026 

(0,001) 

-0,003 

(0,001) 

-0,023 

(0,002) 

-0,048 

(0,002) 
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Percebe-se que a probabilidade de pobreza de renda entre os grupos menos 

escolarizados diminui drasticamente em relação ao grupo com mais de onze anos de estudos, 

com uma queda marginal de 26,3 para 7,3 pontos percentuais. Entretanto, em relação à pobreza 

multidimensional, o efeito marginal da probabilidade pouco variou (de 26 para 25,1 pontos 

percentuais), ou seja, as diferenças na probabilidade de ser pobre, segundo o nível de educação 

do indivíduo, não se alteraram, entre 2005 e 2015, o que indica que a escolaridade ainda é um 

determinante estrutural da pobreza multidimensional. 

 Quando se analisa o efeito marginal da probabilidade de pobreza em relação à cor, o 

comportamento próximo ao observado para anos de estudos. No período entre 2005 e 2015, a 

probabilidade de pretos e pardos serem pobres (monetária e multidimensionalmente) diminui, 

contudo, a cor ainda continua sendo um sinal significativo da estrutura desigual brasileira. Além 

disso, observa-se que a queda na probabilidade de pobreza de renda e em relação à pobreza 

multidimensional foi mais incisiva. A primeira aponta variação de 6,6 para 1,9 pontos 

percentuais, enquanto, na segunda tipologia, os valores vão de 10,5 para 8 pontos percentuais.  

A interpretação das categorias espaciais e regionais representam o fenômeno de maior 

impacto captado pelos dados. Primeiramente, o efeito marginal da probabilidade de pobreza no 

meio rural apresenta comportamento bem distinto entre a dimensão da renda e as outras 

multidimensões da vida humana. Enquanto a probabilidade de ser pobre do indivíduo do meio 

rural apresentou redução marginal de 8,7 para 4,3 em termos de renda, o valor se manteve 

praticamente inalterado em termos multidimensionais. Em 2005, o efeito marginal da 

probabilidade de pobreza multidimensional para o indivíduo do meio rural era de 37,2 pontos 

percentuais, passando para 37,1, em 2015. Nesse sentido, o resultado indica não apenas que o 

controle entre rural e urbano é o que apresenta maior desigualdade quanto às chances de pobreza 

multidimensional, mas também que, durantes essa década, permanece a população rural dotada 

da maior probabilidade de se encontrar privada em multdimensões.  

Assim como os resultados do IPM, os valores estimados pelo Logit apontam para a 

necessidade de compreender a pobreza rural a partir de uma ótica multidimensional. Na virada 

da década, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) organizou 

importantes estudos em torno da compreensão e do enfretamento da pobreza no campo (IICA, 

2011, 2013), atentando-se justamente para a necessidade de compreender e enfrentar o 

problema a partir de uma perspectiva ampla e multidimensional. Trabalhos recentes de 

importantes cientistas do meio rural brasileiro, como o de Wanderley (2015), também apontam 

para o fato de que a presença de pobres no meio rural ainda é significativamente grande, sendo 

necessário incorporar nos estudos de pobreza do campo as verdadeiras privações que incidem 

sobre a população, associadas a questões de infraestrutura, disponibilidade de recursos básicos 

e acesso à serviços públicos necessários.  

 Em segundo lugar, ao controlar a probabilidade de ser pobre por região, percebe-se que 

o comportamento das chances de ser pobre, em termos de renda, não é o mesmo quanto à 

pobreza multifacetada. Enquanto os programas assistencialistas se mostraram de grande 

importância para que a pobreza monetária diminuísse no país, em especial em áreas rurais e 

pobres localizadas nas regiões Norte e Nordeste do país (BUAINAIN et al., 2013, REGO et al., 

2014; CARDOSO, 2016), a probabilidade de o indivíduo dessas regiões ser pobre em termos 

multidimensionais aumentou.  

Nesse sentido, ao observar a tendência entre os efeitos marginais da probabilidade de 

ser pobre entre ambos os períodos, percebe-se que, em termos multidimensionais, a 

desigualdade regional adquire mais força (Figura 2). A Figura 2 mostra claramente que, sob a 

perspectiva da renda, a probabilidade de estar pobre, controlada pelas regiões do Brasil, se 

aproximara, no período entre 2005 e 2015. Em termos multidimensionais, os efeitos marginais 

por controle regional se dispersaram ainda mais, com a população do Norte e Nordeste 

aumentando a probabilidade de pobreza multidimensional, enquanto as regiões Sul e Centro-
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Oeste têm essa probabilidade reduzida em relação à população da região Sudeste. É perceptível 

a herança de um processo de formação social desigual entre as regiões do país. Esses resultados 

mostram que mesmo que a estrutura produtiva da economia brasileira tenha se desconcentrado 

nas primeiras décadas do século XXI (NETO, 2014), ainda existe uma desigualdade relevante 

no âmbito social. O comportamento do efeito marginal da probabilidade de pobreza também 

apresenta tendência em curso: a de aumento da vulnerabilidade em certa região lado a lado da 

queda em outra. Isso corrobora com o pensamento de que as desigualdades brasileiras não são 

mais apenas uma “questão regional”, ou seja, particular de cada uma, mas sim uma “questão 

nacional” (ARAÚJO, 2006), em que, assim como a economia, as questões sociais dessas 

regiões também estão interligadas. 

 

Figura 2: Efeito marginal sobre a probabilidade de pobreza multidimensional e pobreza de 

renda, segundo regiões (categoria base: Sudeste), para os anos de 2005 e 2015  

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das regressões Logit. 

  

Dessa maneira, é visível que as desigualdades regionais, sobretudo, entre áreas rurais e 

urbanas, persistem e, dentro de um circuito sem a presença efetiva do Estado, tendem a 

apresentar um movimento vicioso, no qual as regiões e áreas pobres se beneficiem menos do 

crescimento econômico nacional em decorrência do movimento de acumulação do capital e seu 

consequente enriquecimento de áreas e regiões ricas (MYRDAL, 1960). A necessidade do 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), do aumento das possibilidades de acesso ao 

ensino superior e das políticas de habitação, como o “Minha Casa, Minha Vida” e “Água para 

todos”, ficam evidentes nesse contexto. Além disso, apontam para a necessidade de que as 

políticas de educação, saúde, habitação e geração de renda devam levar em conta o caráter 

espacial dos fenômenos sociais. 

Por fim, os resultados alcançados pelos índices gerados e pelas estimativas dos modelos 

logísticos permitem observar mudanças e padrões persistentes da pobreza multidimensional no 

Brasil, entre 2005 e 2015. Para além da evidência de que a pobreza alcançou níveis mais baixos, 

em 2015, percebe-se ainda uma estrutura desigual entre regiões, entre espaços rural e urbano e 

entre grupos da sociedade. As privações consideradas no trabalho são mais persistentes entre a 

população que vive em área rurais das regiões Norte e Nordeste do país. Ainda que tenha 

ocorrido decréscimo na pobreza multidimensional, observa-se que nesses espaços o avanço foi 

bem menos expressivo 

 

6. Considerações Finais 

O objetivo do trabalho consistiu em analisar as mudanças da pobreza multidimensional 

no Brasil, entre os anos de 2005 e 2015, suas características em termos espaciais e as diferenças 

de probabilidade entre grupos sociais quando comparada à pobreza de renda. Para isso, com a 
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utilização dos dados da PNAD, gerou-se um Índice de Pobreza Multidimensional com base no 

aparato teórico da Abordagem das Capacidades, e, modelos de regressão Logit para estimar a 

probabilidade de o indivíduo ser pobre em termos multidimensionais e quanto à renda, com 

atenção a categorias sociais específicas, como o local de moradia, cor e escolaridade. 

O Índice de Pobreza Multidimensional aponta queda na pobreza em todas as regiões e 

áreas rurais e urbanas do país no período considerado, podendo ser associada ao crescimento 

econômico e às políticas de redistribuição de renda do período, uma vez que afetam, direta e 

indiretamente, uma série de dimensões da pobreza. No entanto, tornou-se visível que a variação 

do Índice foi menor nas áreas de nível mais elevado, em 2005, como o meio rural das regiões 

Norte e Nordeste. Além disso, a proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza 

multidimensional nessas áreas também continuou praticamente inalterada no período 

considerado, com porcentagem acima de 90%.  

Por um lado, as regressões Logit mostram que a probabilidade de ser pobre do ponto de 

vista da renda diminuiu de forma significativa, no período de 2005 a 2015, para os grupos que 

mais sofrem privações (pretos, menos escolarizados, moradores da zona rural e das regiões 

Norte e Nordeste). Por outro, a probabilidade de ser pobre em termos multidimensionais 

apresenta uma redução pouco expressiva quando se controla por cor e escolaridade. Para a 

população rural, a probabilidade se manteve no mesmo patamar elevado de 2005, ao passo que, 

para as populações do Norte e Nordeste brasileiro, quando comparada à população da região 

Sudeste, se tem um aumento dessa probabilidade.    

Tais cenários permitem constatar que a pobreza multidimensional continua persistente 

e, de certa forma, mais intensa, nas áreas mais vulneráveis do país, em especial, atingindo a 

população das áreas rurais do Norte e Nordeste brasileiro. Ainda que a diminuição da pobreza 

de renda tenha sido extremamente importante para a expansão de uma série de capacidades 

humanas, é visível que a população brasileira ainda sofre de privações básicas, como acesso à 

água potável e saneamento básico, além de uma desigualdade escancarada marcada por 

características espaciais, regionais e sociais.   

Faz-se importante mostrar que a pobreza e as desigualdades entre grupos da sociedade 

brasileira ainda são alarmantes. De forma agravante, o avanço dos problemas sanitários, sociais, 

econômicos e políticos tendem a atingir, sobretudo, os segmentos sociais, historicamente, mais 

vulneráveis econômica e socialmente, segundo as evidências desse estudo de probabilidades 

elevadas de sofrer privações de acesso a bens básicos e necessários para à sobrevivência.  

Fica aqui como sugestão de linha de pesquisa a persistente essencialidade do debate 

acerca das privações de capacidades, com olhar para as dimensões urbanas e rurais da 

sociedade. É primordial avançar em direção à compreensão de que essas áreas representam 

espaços socialmente construídos e, nesse sentido, apresentam uma série de particularidades em 

seus ambientes, emergentes como alvo de políticas públicas de infraestrutura urbana e rural, 

combinadas às políticas educacionais, de saúde, de proteção social e de renda básica.   
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ANEXO A  

Tabela 1. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), por região, urbano e rural, 2005 e 2015                                                  

Fonte: Resultados da pesquisa.  

Região Urbano Rural 

  2005 2015 Variação 2005 2015 Variação 

Norte 0,432 0,306 41% 0,625 0,548 14% 

Nordeste 0,378 0,258 47% 0,611 0,535 14% 

Sudeste 0,196 0,112 75% 0,464 0,35 33% 

Sul 0,210 0,109 93% 0,480 0,306 57% 

Centro-Oeste 0,318 0,178 79% 0,487 0,344 42% 

Brasil 0,263 0,164 60% 0,543 0,453 20% 


