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RESUMO 
 

 

LIMA, Francisca Elizonete de Souza. Pobreza e desigualdades socioterritoriais: Uma 

problematização acerca da perspectiva territorial nas políticas públicas sociais no município 

de Pau dos Ferros/RN. (Dissertação de Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em 

Geografia, UFRN, Natal, 2014. Nº de páginas: 243. 

 

O presente trabalho se constitui de um estudo sobre a pobreza e as desigualdades 

socioterritoriais no Brasil, problematizando as políticas públicas sociais (a exemplo da 

Política Nacional da Assistência Social e o Programa Bolsa Família) tendo como referência a 

materialização destas no território a partir da análise da distribuição espacial do Índice de 

Desenvolvimento da Família (IDF) no município de Pau dos Ferros/RN. Neste sentido, o 

objetivo principal dessa dissertação se deu na tentativa de compreender a importância da 

leitura prévia do território para a reflexão sobre a pobreza em seu aspecto multidimensional e 

para a territorialização das políticas públicas sociais construídas no intento de minimizar a 

problemática da desigualdade social, observando a distribuição espacial do IDF no município 

de Pau dos Ferros/RN. A partir do objetivo geral traçado, fez-se uma revisão teórica sobre os 

temas, pobreza, desigualdades sociais e políticas públicas, no primeiro caso atentando para o 

aspecto multidimensional desta, advogando a importância de analisarmos a pobreza não 

apenas pelo crivo da renda, mas considerando outras dimensões que corroboram para a 

constituição do ser pobre, como moradias precárias, falta de saneamento básico e 

infraestrutura, o não acesso à saúde, educação e demais serviços que possibilitam o indivíduo 

viver com melhor dignidade. Compreendendo a importância do conhecimento prévio do 

território para que ocorra às devidas reflexões e intervenções na realidade territorial buscamos 

refletir acerca desse conceito e seus nexos com a construção e implementação das políticas 

públicas sociais tendo a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) como política basilar 

e também o Programa Bolsa Família (PBF), uma vez que buscamos compreender sua 

relevância a partir da visão do sujeito, ou seja, as beneficiárias do PBF no município de Pau 

dos Ferros. Para tanto, realizamos entrevistas orais com as beneficiárias do PBF que foram 

escolhidas aleatoriamente a partir das equipes dos CRAS, além da aplicação de questionários 

semiestruturados e abertos com gestores e assistentes sociais do município. Buscamos ainda 

trabalhar com alguns dados do Cadastro Único do município em estudo propondo analisar as 

condições sociais e econômicas das famílias cadastradas. Alguns resultados foram possíveis, a 

saber, é preciso que se interprete a pobreza a partir de várias dimensões para não corremos o 

risco de ficarmos apenas na perspectiva financeira, isto é, da renda, que embora supra o 

emergencial não é suficiente para transformar as condições de vida das famílias; a PNAS 

pode ser considerada como um avanço da política social no Brasil uma vez que possui 

matricialidade na família. No entanto, é preciso avançar na interpretação do território que na 

política e na fala dos agentes sociais, é interpretado apenas como um recorte areal onde 

deverá ocorrer às ações para minimizar a pobreza; por fim, o PBF é um programa de urgência 

moral uma vez que sana o mais emergencial que é o direito de subsistência, mas ainda não 

conseguiu transformar de forma profunda a pobreza no país.  

 

Palavras-Chave: Território. Pobreza. Desigualdades socioterritoriais. Políticas Públicas. IDF. 
 

 

 

 



 

 

VIII 

RESUMEN 

 

LIMA, Francisca Elizonete de Souza. Pobreza e desigualdades socioterritoriais: Uma 

problematização acerca da perspectiva territorial nas políticas públicas sociais no município 

de Pau dos Ferros/RN. (Dissertação de Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em 

Geografia, UFRN, Natal, 2014. Nº de páginas: 243. 

 

El presente trabajo se constituye en un estudio sobre la pobreza y las desigualdades socio territoriales 

en el Brasil, problematizando la perspectiva territorial de las políticas públicas sociales observando la 

distribución espacial del Índice de Desarrollo de las familias (IDF) en el municipio de Pau dos 

Ferros/RN, así como las principales políticas sociales, a ejemplo del Programa Bolsa Familia. En este 

sentido, el objetivo principal de esa disertación se dió en la tentativa de comprender la importancia de 

la lectura previa del territorio para la reflexión sobre la pobreza en su aspecto multidimensional y para 

la territorialización de las políticas Públicas sociales construidas en el intento de minimizar la 

problemática de la desigualdad social, observando la distribución espacial do IDF en el municipio de 

Pau dos Ferros/RN. A partir del objetivo general trazado, hicimos una revisión teórica sobre los temas, 

pobreza, desigualdades sociales y políticas públicas, en el primero caso atentando para el aspecto 

multidimensional de esta, abogando la importancia de analizarnos la pobreza no apenas por el nivel de 

rienda, pero considerando otras dimensiones que corroboran para la constitución del ser pobre, como 

habitaciones precarias, falta de saneamiento básico  e infraestructura, el no acceso a la salud, la 

educación y los otros servicios que posibilitan el individuo vivir con el mejor dignidad. 

Comprendiendo la importancia del conocimiento  previo del territorio para que ocurra las debidas 

reflexiones e intervenciones en la realidad territorial buscamos reflexionar acerca de ese concepto en 

sus nexos con la construcción e implementación de las políticas públicas sociales teniendo la Política 

Nacional de Asistencia  Social (PNAS) como política esencial  y también el el Programa Bolsa 

Familia (PBF), una vez que buscamos compreender su importancia a partir de la visión del sujeto, o 

sea  las beneficiadas del PBF en el Municipio de Pau dos Ferros. Para tanto, hicimos entrevistas orales 

con las beneficiadas del  PBF que fueron elegidas aislada a partir de los equipos del  CRAS, además 

de la aplicación de cuestionarios  semiesctructurados y abiertos con gestores y asistentes sociales del 

muninicipio.Buscamos además trabajar con algunos datos del CadÚnico para el município en estudio 

proponiendo analisar las condiciones sociales y económicas de las famílias cadastradas. Algunos 

resultados fueron posibles, a saber, es necesario interpretarse la pobreza a partir de varias dimensiones 

para no tener el riesgo de quedarnos solamente en la perspectiva financiera, o sea de la rienda, que 

mismo sirva para lo emergencial no es suficiente para transformar las condiciones de vida de las 

famílias; PNAS puede ser considerada como un avanzo de la política social en el Brasil una vez que 

posuye importancia fundamental en la familia. Sin embargo, es preciso avanzar en la interpretación del 

territorio que en la política y en el habla de los agentes sociales , es interpretación apenas como un 

recorte donde deberán ocurrir las acciones para minimizar la pobreza ; al fin, o PBF es un programa de 

urgencia moral una vez que combate lo mas emergencial que es el directo de sobrevivir , pero aun no 

conseguió transformar de una manera significativa la pobreza en el país. 

 

Palabras Clave: Territorio. Pobreza. Desigualdades socioterritoriales. Políticas Públicas. 
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INTRODUÇÃO  

 

IDENTIFICANDO O RECORTE EMPÍRICO E TEMPORAL DA PESQUISA 

 

Vivemos em um país marcado por grandes desigualdades sociais, onde se produzem e 

se mesclam concentrada riqueza e acentuada pobreza. Nesse interim, de um lado temos uma 

ínfima minoria privilegiada que se apropria da maior parte das riquezas e da renda produzidas 

no território brasileiro, enquanto isso, de outro lado uma expressiva maioria divide as “sobras 

advindas das mesas dos ricos”. Refletir esse cenário em que se situam milhares de brasileiros 

nos permitirá desvendar a partir de uma abordagem geográfica, à medida que a pobreza se 

mantém; se reproduz e se territorializa conflituosamente, os caminhos turvos que conduziram 

parcela significativa da sociedade a viverem em condições de extrema pobreza e os 

mecanismos utilizados pelo Estado para minimizar essa problemática que deve ter na 

concretude territorial reflexão inicial. 

Com base nesse entendimento, a presente pesquisa situa-se na proposta de refletirmos 

acerca do panorama da pobreza e das desigualdades socioterritoriais, problematizando as 

políticas públicas sociais tendo como referência a materialização destas no território a partir 

da análise da distribuição espacial do Índice de Desenvolvimento da Família (IDF), no 

município de Pau dos Ferros/RN.  

Assim, o processo de ocupação do interior da região Nordeste durante a colonização e 

até posterior a ela se deu vinculado à cultura do gado. Os vaqueiros adentravam o sertão 

tangendo seus gados, delimitando terras e minando os nativos. Foi dessa forma que surgiram 

os primeiros núcleos urbanos do Sertão, tendo como atividades econômicas à pecuária e a 

agricultura (FURTADO, 2007). Neste intento surgiu o município de Pau dos Ferros, 

localizado no Sertão nordestino, na zona semiárida como veremos na figura 01. 
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Figura 1 – Localização do município de Pau dos Ferros/RN 
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 Na figura acima pode-se ver que o município teve seu desenvolvimento ligado 

particularmente à atividade pecuária. Desse modo, desde sua formação a cidade (cede do 

município) exerce uma influência econômica para aqueles que “transitam seu espaço, seja 

através da oportunidade da compra e venda de produtos de subsistência ou através da 

comercialização do gado” (FERNANDES; FERREIRA, 2012, p.61).  

Nesse sentido, o nome do município também está relacionado com a atividade 

pecuária. Conta alguns pesquisadores como (BARRETO, 1997) e (SILVA; SILVA, 1998) que 

existia uma árvore robusta as margens do Rio Apodi, onde os vaqueiros paravam para se 

refrescar, repousar e também comercializar; esta árvore era marcada pelos vaqueiros com o 

mesmo ferro que usavam para “ferrar”, isto é, identificar seus rebanhos, desse modo 

chamaram aquela árvore e o espaço de entorno, que posteriormente se tornou povoado de Pau 

dos Ferros permanecendo até os dias atuais. 

O município em estudo dispõe de um contingente populacional de 27.745 habitantes 

segundo dados do IBGE (2010) e tem sua sede como centro regional da mesorregião do Alto 

Oeste Potiguar por ofertar um número expressivo de serviços1 como, comércios, serviços 

bancários, serviços ofertados pelo poder público, atividades imobiliárias, serviços ligados a 

educação2 e saúde3, sendo estes os mais expressivos, dentre outros.  

Desse modo, Pau dos Ferros se apresenta na hierarquia urbana regional de maneira 

bastante significativa com uma área de influência que abrange cerca de 50 municípios, sendo 

39 do RN e os demais dos estados fronteiriços: Paraíba e Ceará. A influência exercida por 

essa cidade se deve a inúmeros fatores dentre os quais, ganha destaque a sua localização ás 

margens de duas Rodovias Federais (BRs 405 e 226).  Além disso, se encontra distante dos 

Centros maiores como Mossoró e Natal, a capital do estado, pois em seu entorno nenhuma 

cidade possui crescimento econômico de grande destaque como a cidade anteriormente 

mencionada (DANTAS; CLEMENTINO, 2013). 

Nestas circunstâncias, esse crescimento econômico (que se deu em detrimento do 

social) impulsionado pela “queda do” algodão, favoreceu uma composição da cidade no seu 

contexto intraurbano diverso, desigual e marcado por um número acentuado de pobres e de 

                                                           
1 O setor de serviços representa 86% do PIB municipal, segundo dados do IBGE (2010). 
2 A oferta educacional se destaca no município, pois o mesmo sedia os Campi de três instituições de nível 

superior e técnico. São elas: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/UERN; Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia/IFRN e a Universidade Federal do Semiárido/UFERSA. Além destes, a Cidade 

também agrega instituições educacionais do setor privado com níveis de ensino Básico e Superior. 
3 Segundo dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS, 2011), Pau dos Ferros contava com 55 

estabelecimentos de saúde, sendo 24 estabelecimentos públicos e 31 estabelecimentos privados. 
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espaços marginalizados4. Esses aspectos somados a baixa produção de trabalhos acadêmicos 

que evidenciem a problemática da pobreza a partir da abordagem territorial, nos 

proporcionaram a escolha desse recorte empírico. 

Trabalhamos nessa pesquisa à temporalidade que compreende o período de 

2003/2013. A seleção desse recorte se remete ao fato de visualizarmos nessa década, maior 

dinamismo na elaboração e implementação das políticas sociais, devido ao esforço do 

governo federal em retomar e reconstruir as políticas e o planejamento destas com o objetivo 

de minimizar as desigualdades sociais, portanto, a problemática da pobreza e da fome que 

ainda marcam o espaço geográfico brasileiro; por isso procuramos analisar também o 

desenvolvimento dessas políticas. 

 

JUSTIFICANDO A PESQUISA PROPOSTA 

 

Diante dos fatos mencionados pode-se dizer que a presente pesquisa justifica-se por 

alguns pontos relevantes: primeiro, o interesse pela temática que consiste na reflexão acerca 

da pobreza e suas dimensões, uma vez que vivemos numa sociedade marcada pela pobreza e 

que mesmo estando em pleno século XXI com o avanço nas técnicas e na capacidade de 

geração/apropriação de riqueza no modo de produção, ainda assim, persiste tal problemática, 

às vezes se intensificando, sobretudo, na dialética da escassez versus abundância (no que se 

remetem aos recursos naturais e produzidos e sua distribuição), bem como na dicotomia 

existente entre um número mínimo de ricos e um número máximo de pobres, configurando e 

disputando o mesmo território, mas com acessos bem diferentes, onde a necessidade de 

políticas públicas que interfiram na busca da minimização desse fenômeno se dá em caráter 

de urgência e onde o território se torna conceito chave para o desvendamento dessa 

problemática e interpretação precisa da realidade em que as políticas públicas sociais serão 

territorializadas. 

O segundo ponto a ser considerado, se dá mediante a necessidade de produzir 

trabalhos geográficos abordando o tema proposto, uma vez que a pobreza ainda se configura 

como grande mazela na sociedade. Acreditamos assim, que o método geográfico, sobretudo 

no que concerne a sua eficácia enquanto instrumento de análise propícia para a interpretação 

da totalidade dos fenômenos, poderá ser aplicado para a reflexão e desvendamento da pobreza 

                                                           
4 Exemplo disso, o bairro Manoel Deodato apresenta problemas graves de infraestrutura, saneamento básico e 

ausência, em certo modo, do poder público. Constataremos isso nas entrevistas e análises desenvolvidas no 

capítulo 3 da presente dissertação. 
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levando em conta a sua abordagem multidimensional e/ou pluriescalar. Nesse sentido, 

consideramos o fenômeno da pobreza como resultante das desigualdades sociais tão presentes 

no território brasileiro e, portanto, passível de ser refletido a partir da ciência geográfica uma 

vez que: 

 

[...] uma ‘porta de entrada’ se abre a partir da tentativa de responder questões 

relativas ao fenômeno da desigualdade social que resulta da organização e 

gestão da sociedade e os modos como essas produzem o espaço e são por ele 

produzidos, o que possibilita a geografia incorporar e responder desafios 

impostos pelo mundo contemporâneo (LINDO, 2011, p. 59). 

 

De acordo com a citação acima, a geografia se apresenta como uma ciência capaz de 

abordar sobremaneira, as problemáticas sociais resultantes da forma de organização social que 

sempre ocorre a partir das relações de poder materializadas no território, revelando a interface 

entre a geografia e a interpretação da realidade social constituída de conflitos diversos. 

O terceiro ponto e não menos importante, consiste no interesse em estudar com maior 

zelo o território norte-rio-grandense, verticalizando-se sobre o município de Pau dos Ferros, 

uma vez que a tarefa do geógrafo também é atribuída: a de conhecer, estudar e refletir sobre a 

problematização do seu entorno. Assim, buscaremos interpretar a realidade acerca da pobreza 

e das políticas sociais desenvolvidas, a partir da abordagem territorial de tais políticas 

públicas revelando a importância da leitura prévia do território para que tais políticas se 

territorializem e configurem o território marcado pela desigualdade.  

Vale salientar que muito nos interessou enveredar pelo estudo desse território, uma 

vez, que nos colocamos como habitante e participante do seu ambiente social o que nos 

permite o conhecimento de causa, de modo a facilitar a operacionalização da pesquisa, seja 

ela empírica ou contextualizada teoricamente, justamente por já conhecermos parte de sua 

dinâmica e estarmos inseridos nesse contexto territorial. Dessa forma, justifica-se que o 

pesquisador deve antes de tudo ter contato imediato com o seu objeto de estudo, procurando 

conhecê-lo em seus aspectos e processos, traçando metas a serem alcançadas através do papel 

investigativo. 

Outro fator importante na nossa escolha sobre este tema e na busca de justificá-lo se 

dá pelo fato de termos registrado números significativos de trabalhos referentes à pobreza, 

abordando apenas a sua dimensão econômica, ou seja, a pobreza como resultante apenas da 

falta de renda. Acreditamos que considerar a pobreza por esse único viés empobrece a análise 

e limita a compreensão do fenômeno limitando também as possibilidades de ações que 

condicionem ao menos a sua minimização. 
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Assim sendo, refletiremos esse fenômeno a partir de uma abordagem 

multidimensional, tendo em vista a busca por uma compreensão da sua complexidade em sua 

totalidade. Já que acreditamos que a pobreza a partir dessa abordagem pode ser melhor 

mensurada, não apenas quantificada, mas refletida em suas dimensões que transcende o fator 

renda, perpassando, sobretudo, no acesso à liberdade do indivíduo, considerando a conquista 

de sua cidadania. 

Mediante o enunciado acreditamos que o trabalho até aqui evidenciado nos conduziu a 

reflexões mais abrangentes sobre a problemática da pobreza, do ponto de vista 

multidimensional e que ao final conseguimos mensurá-la levando em conta uma gama de 

fatores que contribuem para a manutenção da pobreza, logo, para que o pobre continue 

destituído de sua autonomia. Contudo, esperamos que com a realização deste trabalho 

tenhamos contribuído com o debate, mas, sobretudo, com o contexto social trazendo reflexões 

pertinentes que auxiliem no modo de interpretar a pobreza, considerando o território como 

conceito essencial de análise e ponto de partida para a territorialização das políticas públicas 

sociais que buscam a minimização dessa problemática. 

 

DEFININDO O ÂMBITO DO PROBLEMA 

 

Na tarefa constante do pensar, do refletir e do fazer ciência torna-se nítida a eficácia 

dos procedimentos investigativos concernentes ao desvendamento da realidade que se 

problematiza nas relações sociais materializadas no território. É de entendimento dos que 

participam da construção do conhecimento científico, que nunca se sabe o suficiente de uma 

determinada realidade ou objeto de análise, mas que aos poucos, o pesquisador poderá chegar 

a definições ou respostas para as suas inquietações. 

No entanto, nem sempre essas respostas prevalecem suscitando o surgimento de novas 

perguntas que poderão, ou não, obterem novas respostas. Neste caso compreende-se que o 

fazer ciência é um exercício constante e complexo que necessita em muitos casos da 

neutralidade do investigador e de sua busca pelo conhecimento científico que pode ser 

falseado posteriormente. A esse respeito Bellini (2000) coloca que: 

 

Desde a construção do objeto, a interpretação do real, a postura do 

pesquisador, todos estes processos, ou processo único, pressupõem o 

primeiro passo, que é o reconhecimento que nada ou pouco se sabe e de que 

muito do que se sabe pode ser desaprendido ou aprendido a desaprender. 

(BELLINI, 2000, p. 132/133). 
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Corroborando com esse entendimento, nos comprometemos com a tarefa de pesquisar 

sem a menor prepotência de termos as respostas prontas para as nossas reais indagações 

mediante o nosso eventual objetivo de trabalho, mas no sentido de traçarmos os caminhos que 

nos ajudaram a chegar até elas, numa perspectiva de interpretar a luz da ciência e da prática 

metodológica a realidade em que se configura o nosso objeto de pesquisa. 

Diante disso, a pesquisa foi movida pela pretensão de se trabalhar com a problemática 

da pobreza, uma vez que temos como proposta de pesquisa refletir acerca deste fenômeno no 

município de Pau dos Ferros problematizando as políticas públicas sociais tendo como 

referência a materialização destas no território a partir da análise da distribuição espacial do 

Índice de Desenvolvimento das Famílias (IDF). A pesquisa se realizou obedecendo a um 

recorte temporal correspondente á 2003/2013, como já citado, observamos que nesse período 

há maior ênfase e evidência na elaboração e execução de políticas públicas com esse viés 

social objetivando primordialmente a redução da pobreza e da fome que ainda são intensas no 

país. 

Nestas perspectivas, buscamos abordar o fenômeno da pobreza numa perspectiva 

multidimensional, agregando à reflexão diversos elementos com um intuito de 

compreendermos a totalidade desse fenômeno, uma vez que na literatura se figura uma gama 

de produções abordando a pobreza apenas na sua dimensão econômica, quando muito 

apresentando dados estatísticos que apenas quantificam a pobreza, mas não a refletem 

enquanto totalidade, ou seja, enquanto um fenômeno social que carece acima de tudo, de 

ações efetivas para a sua minimização. 

Como diz Santos (1979) faz uma crítica à abordagem da pobreza especialmente nos 

países subdesenvolvidos, colocando que existem vários problemas nessa abordagem, 

especialmente problemas de cunho metodológico e teórico o que por vezes, torna essa 

problemática limitada em sua análise. Essa reflexão evidencia-se quando Santos afirma que: 

 

A abordagem da pobreza nos países subdesenvolvidos é cheia de 

dificuldades e ciladas. As dificuldades são encobertas pelos deficientes 

instrumentos de pesquisa, tais como estatísticas e classificações duvidosas, 

enquanto a confusão a respeito dos objetivos e as formulações teóricas falsas 

ou incompletas representam verdadeiras arapucas (SANTOS, 1979, p.05). 

 

 Este pensamento conduzido por Santos (1979) nos faz entender que necessitamos 

refletir sobre a pobreza com mais afinco e cuidado, utilizando os dados estatísticos como 

meios possíveis para chegarmos a determinados pontos, mas nunca como o fim da análise, 
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pois esses dados são facilmente falseados e manipulados, sobretudo pelos interesses políticos 

e das elites dominantes.  

Em meio a essas reflexões não podemos recusar os dados estatísticos, mas é preciso 

antes de tudo não tratá-los como suficientes para interpretar determinada realidade, pois “as 

estatísticas só expressam a realidade quando recolhidas através de uma teoria válida, 

estatísticas e teoria se complementam” (SANTOS, 1979, p.6). Assim, é necessário refletir a 

pobreza a luz de teorias que de fato promovam o entendimento dessa problemática em sua 

totalidade, visualizando no empírico como esta se configura obedecendo as dinâmicas 

inerentes ao território em análise. 

Diante desse ponto de vista, evidencia-se a necessidade de se refletir acerca desse 

fenômeno considerando suas múltiplas dimensões: econômica, política, social e cultural, uma 

vez que tal tarefa possibilita uma compreensão mais aguçada dessa problemática que se 

configura em uma das mais antigas e também mais preocupantes. 

Neste contexto, a pobreza deve ser estudada considerando todos os elementos que 

constituem um indivíduo enquanto um ser pobre, levando em consideração não só a falta de 

renda, mas a privação do acesso a esta renda, bem como aos demais meios necessários para se 

desenvolver uma vida digna, constituinte de liberdade. É o que nos mostra Sen (2000) quando 

afirma que “a pobreza deve ser vista como privatização das capacidades básicas em vez de 

meramente como baixo nível de renda, que é o critério tradicional de identificação da 

pobreza” (SEN, 2000, p. 109). Para o autor, o enfrentamento da pobreza ocorre a partir do 

momento que se propicia a conquista da liberdade pelo indivíduo. 

O discurso expresso por Demo (2003) trata a pobreza enquanto uma dimensão 

política; para o autor somente considerando a pobreza a partir dessa dimensão é possível o 

entendimento também das ações que visam à redução deste fenômeno, dessa maneira, a 

pobreza política é a pior forma de pobreza, pois ela é, sobretudo, ideológica, se fortalece com 

os pobres como condição de massa de manobra dos políticos, das empresas e das elites 

dominantes. Ela é perversa e não aposta na emancipação do indivíduo e na conquista de sua 

cidadania, mas ao contrário evidenciam-se as ações puramente assistencialistas que tratam o 

pobre apenas como objeto e não como sujeito. Nesse viés, é preciso esse entendimento sobre a 

pobreza para não cairmos no erro de mensurá-la apenas enquanto falta de renda, levando ao 

empobrecimento da reflexão.  

Como bem cita Santos (1979) que chama atenção sobre a utilização das estatísticas 

para tratarmos dos fenômenos sociais, pois corremos o risco de nos perdermos nos números, 

esquecendo-nos da real problemática dos fenômenos. O autor desperta ainda para a 
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necessidade de estudarmos a pobreza levando em conta vários elementos que contribuam de 

fato para a reflexão do fenômeno e para a efetivação das ações de enfrentamento dessa 

problemática.  

O entendimento acerca da pobreza que Santos (1979) propõe se assemelha com a 

proposta da pobreza política refletida por Demo (2003) e da pobreza numa perspectiva 

multidimensional; isso fica nítido quando Santos (1979) se utiliza da discussão de Buchanan 

(1972), para designar o que de fato venha a ser a pobreza: 

 

O termo da pobreza não só implica um estado de privação material como 

também um modo de vida – e um conjunto complexo e duradouro de 

relações e instituições sociais, econômicas, culturais e políticas criadas para 

encontrar segurança dentro de uma situação insegura (BUCHANAN apud 

SANTOS, 1979, p. 10). 

 

Com isso, asseguramos a partir dessas reflexões a nossa pretensão em estudarmos a 

pobreza por meio desse componente multidimensional em que uma gama de fatores que se 

contrapõem e ao mesmo tempo se interagem promovem a condição de sobrevivência de um 

número expressivo de pessoas vivendo de maneira limitada, sem acesso e sem qualidade de 

vida, os chamados pobres. 

Por isso é notório a urgência de estudos voltados para o caráter da totalidade dos 

fenômenos, porque é preciso interpretar a pobreza como um fenômeno pluriescalar, pois ela 

não está presente apenas em Pau dos Ferros; mas também em outras escalas que se interligam 

na dinâmica global e, por conseguinte, se materializam na escala local. Portanto, a vertente do 

território como necessária para a análise do fenômeno e como também para a territorialização 

das políticas destinadas a sua redução é significativa; nesses termos, buscamos construir uma 

problematização acerca da pobreza considerando as suas múltiplas dimensões e a 

territorialização das políticas públicas sociais que visam o enfrentamento deste problema 

materializado no território.  

É ainda nesse contexto que justificamos a necessidade de analisar as ações conduzidas 

pelo Estado e pelo Governo para minimizar ou atenuar os problemas sociais, uma vez que no 

Brasil durante muito tempo a assistência ao pobre ficou relegada a filantropia, especialmente 

a religiosa. No entanto, o Estado passa a ter esse papel, sobretudo, como uma de suas 

atribuições a partir da Constituinte Federal de 1988, que assegurou o dever do 

desenvolvimento de políticas e ações mais eficazes para enfrentar as desigualdades sociais 

que resultaram em um número expressivo de pessoas vivendo em condições de extrema 

pobreza no país. 
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Diante disso, buscamos também traçar neste trabalho uma reflexão acerca das políticas 

públicas sociais que visam minimizar a pobreza no território brasileiro, como forma de 

refletirmos as ações realizadas na busca de minimização dessa problemática, pois o que 

percebemos é que muitas políticas desenvolvidas com esse escopo são por vezes paliativas e 

residuais, quer dizer, não tocam no cerne do problema que são as desigualdades, se utilizando 

de aparatos meramente assistencialistas para “calar” o pobre.  

Considerando o contexto inicial percebemos que essa realidade tem mudado ao longo 

da última década e que o Governo brasileiro passou a ter mais gastos e investimentos no setor 

social. Em contra partida, o maior desafio da política social nesse quesito é o aumento da 

valorização do campo político e social para além do setor econômico, um dos motivos pelo 

qual a pobreza no nosso país ainda insiste em continuar visualizada, principalmente na 

contradição de uma sociedade pobre e marginalizada convivendo com uma minoria detentora 

de uma riqueza exacerbada.  

Desenvolvemos nossas reflexões acerca das políticas sociais de enfrentamento das 

desigualdades que revelam a pobreza acentuada no Brasil, a partir da leitura do território, 

buscando compreender como estes problemas sociais se territorializaram. Considerando isso, 

surge a necessidade de se repensar o território enquanto um elemento fundamental para a 

problemática aqui proposta. A esse respeito, sendo o território um dos conceitos chaves da 

geografia, podemos considerar que esta ciência também nos auxilia a repensar a construção de 

novas territorialidades em que as desigualdades produzidas possam ser minimizadas, 

aceitando assim, que essa construção ou reflexão não pode ser tarefa exclusiva do Estado, mas 

também daqueles que constituem o campo das ciências (LINDO, 2011). 

Com vistas no que vem sendo discutido, o âmbito do problema de pesquisa surge na 

ocasião em que diagnosticamos empiricamente um número expressivo de pessoas vivendo em 

condições de extrema pobreza no município estudado, Pau dos Ferros/RN. Além disso, como 

geógrafos, vimos à necessidade de contribuir com a análise dessa situação e das políticas 

sociais que a esta se volta a partir da abordagem territorial, pois é no território que se dão os 

conflitos constituintes da pobreza e das desigualdades. É também o território revelador das 

potencialidades possíveis de minimização destas, sendo que o processo de formação do 

território que se dá conflituosamente a partir das relações de poder suscita o surgimento das 

problemáticas sociais. 

Contudo, a gênese do nosso problema de pesquisa se configura na pergunta central que 

é: Qual a importância da leitura prévia do território para a reflexão da pobreza em seu aspecto 

multidimensional e da territorialização das políticas públicas sociais construídas para a 
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minimização das problemáticas sociais? Com esta questão, buscamos compreender as 

dimensões e implicações da pobreza intrínseca especialmente ás desigualdades sociais 

evidenciadas na concretude territorial e, por conseguinte, levar a uma leitura sobre as políticas 

sociais de enfrentamento destas problemáticas.  

Para tanto, outras perguntas de nível secundário serão necessárias no intuito de 

guiarmos ao entendimento acerca do problema chave. A esse respeito, sugerimos: a) o que de 

fato constitui a pobreza?  b) como esta está territorializada no município de Pau dos Ferros-

RN? c) quais os nexos existentes entre pobreza, política pública e território que são passíveis 

de análise? d) existem políticas públicas desenvolvidas neste território que aproximem o 

sujeito de sua condição de cidadão, como políticas de caráter emancipatório? e) quais são as 

depreensões sobre o Programa Bolsa Família realizadas pelos beneficiários em Pau dos 

Ferros? f) em que medida o Índice de Desenvolvimento das Famílias (IDF) poderá contribuir 

para a reflexão da pobreza em seu aspecto multidimensional no município de Pau dos Ferros? 

Compreendemos assim, que as perguntas evidenciaram a necessidade de uma pesquisa 

teórica e empírica, pesquisa essa que foi realizada com o comprometimento de ao final chegar 

às respostas necessárias para o entendimento da problemática da pobreza e as ações 

desenvolvidas para encará-las e que devem ter no território reflexão inicial. Entendemos que 

ao longo da pesquisa surgiram outras perguntas, atendendo ao processo progressivo da 

construção do conhecimento e da atividade reflexiva no mundo das ideias, mas por meio dos 

fenômenos reais. 

Já objetivando a obtenção das possíveis respostas para as perguntas aqui dirigidas e na 

tentativa de conceber o empírico à luz do processo teórico, nos apoiamos em teorias acerca da 

temática da pobreza, do conceito de território como também traçamos reflexões acerca da 

construção e desenvolvimento das políticas públicas sociais e sua relação com o território e 

seus elementos constituintes. Neste sentido, é fundamental a trajetória teórica, pois a 

construção dela perpassa pelo afastamento do concreto, do vivido, se tornando uma abstração 

da realidade que nos explicará o fenômeno evidenciado.  

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

No desenvolvimento de uma pesquisa é indispensável à relação intrínseca entre a 

teoria e a realidade empírica, uma vez que, a primeira torna-se uma abstração da segunda. 

Sendo assim, evidencia-se a importância da prática de pesquisa haja vista, que esta caracteriza 
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a origem e a evolução dos fenômenos constituintes do objeto de pesquisa. Nesse sentindo, 

buscando uma definição para o ato de pesquisar, Gil (2010), coloca que: 

 

Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que 

tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. 

A pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para 

responder ao problema, ou então quando a informação disponível se 

encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente 

relacionada ao problema (GIL, 2010, p.01). 

 

O autor coloca que a pesquisa hora sugerida seguiu sobremaneira os requisitos 

necessários para sua constituição e desenvolvimento, uma vez que circula de forma racional e 

sistemática, além da necessidade visualizada da falta de acervo teórico a respeito do nosso 

objeto de pesquisa utilizando uma abordagem geográfica, o que requer a construção 

intelectual da realidade empírica. Assim, “[...] a pesquisa desenvolve-se ao longo de um 

processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada formulação do problema até a 

satisfatória apresentação dos resultados” (GIL, 2010, p.01). Corroborando com as ideias de 

Gil, Cervo (1996), coloca que: 

 

A pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas, através do 

emprego de processos científicos. A pesquisa parte, pois, de uma dúvida ou 

problema e, com o uso do método científico, busca uma resposta ou solução. 

Os três elementos são imprescindíveis, uma vez que uma solução poderá 

ocorrer somente quando algum problema levantado tenha sido trabalhado 

com instrumentos científicos e procedimentos adequados (CERVO, 1996, 

p.43). 

 

Esse discurso acerca do ato de pesquisar leva a crer que a metodologia do nosso 

trabalho percorreu os seguintes caminhos: o teórico bibliográfico e o empírico, uma vez que 

entendemos a necessidade da união da teoria com a prática. Inicialmente traçamos o percurso 

teórico-bibliográfico, buscando um conhecimento teórico e conceitual inicial acerca do que se 

pretende estudar para então compreender de forma mais crítica a realidade empírica, pois: 

 

A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de 

referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada 

independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. 

Em ambos os casos, busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou 

científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, tema ou 

problema (CERVO, 1996, p.43). 
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Nesse sentido, encaminhamos nossa pesquisa teórico-bibliográfica na reflexão de 

autores que trabalham a problemática da pobreza, como Santos (1979/1997/2008); Pedro 

Demo (1990/2003), Silva (2009) Amartya Sen (2000), Rego e Pinzani (2013), entre outros 

que evidenciam estes fenômenos. Trabalhando com o conceito de território buscamos nos 

aportar em alguns autores como Haesbaert (2009), Raffestin (1993), Souza (2009), e outros. 

Trouxemos ainda, algumas reflexões sobre as políticas públicas voltadas para as 

problemáticas sociais e sua relação com o território com base em alguns estudiosos tais como 

Paula Lindo (2011), Melazzo (2006), Rua (1998), Lavinas (2000), Teixeira (2002), Rossi 

(2012) entre outros. 

 Diante disso temos como um dos conceitos principais para as nossas reflexões o 

conceito de território, já que, o compreendermos também como reflexo das relações sociais. O 

território pode ser assim evidenciado como um campo de forças como mostra Souza (1995). 

Na mesma linha de pensamento, o território deve ser compreendido por e a partir das relações 

de poder como nos evidencia Raffestin (1993), não apenas pelo que é material, ou seja, pelo 

que se constitui de materialidade no território, mas também pelo que é imaterial, simbólico, o 

território interpretado por diversos elementos constituindo a totalidade dos fenômenos 

conforme esclarece Haesbaert (2004). Nesse sentido, o território não é inerte, mas reflete as 

ações nele desenvolvidas. 

Considerando a reflexão sobre o território, certificamos que esse conceito torna-se 

fundamental para discutir a pobreza, as políticas públicas sociais e a ação do Estado no que 

tange a essas problemáticas, pois todos esses elementos constituem o território e são 

fundadores de territorialidades, tornando o território dinâmico e complexo em sua totalidade, 

evidenciando assim, a possibilidade de interpretarmos a realidade mediante a leitura prévia do 

mesmo. 

 Propomos ainda como procedimento a busca pelo conhecimento de processos 

históricos acerca da problemática da pobreza a fim de observar quais os fatores que 

contribuíram para a construção de uma população pobre e destituída de autonomia. Este 

procedimento se caracteriza como pesquisa explicativa que a partir da pesquisa documental, 

bibliográfica e exploratória permite “[...] identificar os fatores que determinam ou contribuem 

para a ocorrência dos fenômenos [...]” (GIL, 2010, p.26), nesse sentido, os processos que 

contribuíram para a formação de uma sociedade que em grande parte é marcada pela pobreza. 

Com base nos procedimentos de pesquisa, buscamos abordar o contexto das políticas 

públicas voltadas para a minimização das mazelas sociais e o papel do Estado como um 

agente no território, compreendido como um dos principais agentes no que concerne à 
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problemática social. Esse processo que se deu mediante a revisão bibliográfica e também 

documental conduziu ao conhecimento mais concreto dessas políticas configuradas como 

ação do Estado no território, e atrelado ao procedimento da pesquisa de campo nos 

possibilitou a análise mais coerente a respeito das mesmas. 

Ainda sobre os procedimentos de pesquisa procuramos trabalhar com algumas 

variáveis da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio/ 2011), como o índice de 

Gini, a taxa de analfabetismo, a renda, a estrutura dos domicílios; dados do MDS (Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate a Fome) que em parceria com o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) formularam os dados a respeito da pobreza e extrema 

pobreza em todo o território nacional; dados do IDF (Índice de Desenvolvimento das 

Famílias)5 trabalhar este índice e suas seis dimensões para o Brasil construindo o mapa IDF 

Brasil e os mapas do IDF para o município de Pau dos Ferros.  

Esses mapas foram elaborados a partir do programa de mapeamento o “Mapinfo” que 

dispõem de recursos para a realização de georreferenciamentos. Tivemos acesso a esse 

programa quando realizamos o intercâmbio na UNESP de Presidente Prudente através do 

PROCAD6, participando do CEMESPP7, onde os pesquisadores deste centro de estudo já 

utilizam esse programa há alguns anos estando estalados em seus computadores.  

Além disso, trabalhamos ainda com dados do CadÚnico (que é a fonte de dados do 

IDF), da Secretaria Municipal de Assistência Social de Pau dos Ferros; dados dos CRAS 

(Centro de Referência da Assistência Social, considerado como um equipamento importante 

no âmbito local no que tange aos processos de territorialização das políticas sociais), dentre 

outros que se fizeram pertinentes ao longo da pesquisa8.  

Após a coleta desses dados e construção dos mapas que serviram de subsídios para 

analisarmos a pobreza no Brasil e no município em estudo, buscamos ouvir alguns sujeitos 

sociais. Escolhemos entrevistar além da secretária de Assistência Social de Pau dos Ferros, 

técnicos e assistentes sociais dos CRAS, algumas beneficiárias do Programa Bolsa Família 

(para compreendermos melhor esse programa na percepção do beneficiário, buscando fugir do 

                                                           
5 Caracterizaremos o IDF no capítulo 1 e avançaremos nas discussões sobre o mesmo no capítulo 3. 
6Programa Nacional de Cooperação Acadêmica, realizado entre o curso de Geografia da UFRN e da UNESP de 

Presidente Prudente. 
7Centro de Estudos e de Mapeamento da Exclusão Social para Políticas Públicas. 
8 Vale ressaltar que a coleta de alguns desses dados se dará mediante a pesquisa empírica, como exemplo o 

acesso aos dados do CadÚnico;  precisamos nos dirigir as secretarias de assistência social dos municípios, para 

coletarmos estes dados, embora o MDS possibilita esse acesso, queremos proceder desta forma para na 

oportunidade elaboraremos questões semiestruturadas para os gestores no intuito de sabermos a visão deles em 

relação a pobreza no município e quais as ações do governo local para minimizar esse fenômeno. 
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discurso hegemônico ou apenas acadêmico) e, ainda alguns moradores do bairro Manoel 

Deodato, considerado o bairro com maiores vulnerabilidades social. 

Assim sendo, consideramos a nossa pesquisa como qualitativa, onde embora 

utilizando dados quantitativos, como no caso das estatísticas a partir do censo do IBGE e dos 

dados da PNAD, não ficamos apenas na descrição desses dados, mas buscamos refleti-los e 

analisá-los no intuito de compreender a problemática da pobreza e o desenvolvimento das 

políticas públicas para encarar este fenômeno. Assim, “a abordagem qualitativa de um 

problema, além de ser uma opção do investigador justifica-se, sobretudo, por ser uma forma 

adequada para entender a natureza de um fenômeno social [...]” (RICHARDSON, 1989, p. 

38). Desta forma, considerando a pobreza um problema social e, a importância das políticas 

públicas sociais nesse contexto aportou na análise qualitativa dos dados, dos textos, das 

entrevistas e pesquisa no intento de melhor refletirmos sobre essa problemática, suas causas e 

seus desdobramentos no território. 

Foi dessa forma que apresentamos os encaminhamentos metodológicos do nosso 

trabalho, no entendimento de que se faz necessário estudar a pobreza também pelo olhar 

geográfico, com a finalidade de compreender a totalidade deste fenômeno como também os 

possíveis mecanismos de enfrentamento do mesmo. Assim, como já posto, nosso objetivo 

principal com a construção e desenvolvimento desta dissertação é refletir acerca do panorama 

da pobreza e das desigualdades socioterritoriais, problematizando as políticas públicas sociais 

tendo como referência a materialização destas no território, observando a distribuição espacial 

do IDF (Índice de Desenvolvimento da Família) no o município de Pau dos Ferros/RN.  

Diante do exposto, o trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro consiste 

na abordagem conceitual e analítica sobre o fenômeno da pobreza como resultante das 

desigualdades sociais, interpretado em sua abordagem multidimensional guiando-se na escala 

nacional, regional e estadual. O segundo trouxe uma discussão sobre território e políticas 

públicas sociais numa perspectiva relacional, observando a necessidade de interpretação do 

território nesse contexto, para que haja uma interpretação mais coerente da pobreza, bem 

como da territorialização das políticas públicas. Analisamos a Política Pública de Assistência 

Social (PNAS) e como o conceito de território é abordado nesta política. 

 Além disso, realizamos uma reflexão a respeito do Programa Bolsa Família (PBF), no 

intento de compreendermos esse programa e sua potencialização (ou não) no enfrentamento 

da pobreza, especialmente na perspectiva do beneficiário, a partir de entrevistas realizadas 
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com 30 beneficiárias9 assistidas pelos três CRAS existentes em Pau dos Ferros. Nessas 

entrevistas adotamos o modelo de questões semiestruturadas e abertas, esse modelo permite 

um diálogo aberto entre o pesquisador e os entrevistados, possibilitando enriquecer a 

entrevista e análises a partir dessas, pois não limita a resposta e reflexão dos sujeitos a que se 

busca dar voz (COLOGNESE; MÉLO, 1998). 

O nosso terceiro capítulo torna-se um complemento do primeiro e do segundo e um 

desfecho das nossas reflexões, pois buscamos refletir e analisar o panorama da pobreza no 

município de Pau dos Ferros, a partir das análises dos dados do CadÚnico, dos CRAS 

existentes na cidade, das entrevistas feitas e questionários aplicados com os gestores e 

responsáveis pelas políticas em escala local e da distribuição espacial do IDF para o 

município.  

Assim, acreditamos que desenvolvemos uma pesquisa complexa e desafiadora, mas 

fundamental, uma vez que essa se propôs analisar uma problemática social (a pobreza) 

advogando a importância da leitura prévia do território para que haja uma reflexão e ação 

coerente que busque corroborar com a minimização dessa problemática e dos seus efeitos. 

Neste sentido, afirmamos que a partir da ciência geográfica, em suas metodologias, conceitos, 

teorias, e proposições analíticas, conseguimos alcançar um entendimento objetivo sobre a 

problemática da pobreza e a territorilização das políticas públicas sociais que precisam 

configurar o território de direitos garantidos pelo Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9A escolha dessas trinta beneficiárias não foi aleatória, na verdade, essas mulheres fazem parte dos grupos de 

mulheres assistidas pelos CRAS. Assim, escolhemos 10 mulheres de cada CRAS para entrevistarmos a respeito 

do programa, objetivando uma visão geral destas acerca dos pontos positivos e negativos visualizados por elas 

sobre o PBF. Nosso intuito foi dar voz aos sujeitos do programa. 
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CAPITULO 1: POBREZA E DESIGUALDADES SOCIOTERRITORIAIS: UMA 

PROBLEMATIZAÇÃO A PARTIR DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA 

FAMÍLIA (IDF) 

 

“Assim como a fome é substancialmente 

questão política, não apenas agrícola ou 

técnica, a pobreza é a face mais negra de uma 

sociedade injusta que ainda pretende viver do 

privilégio de pequena minoria contra grandes 

maiorias” (DEMO, 2003). 

 

Este capítulo versa sobre o problema da pobreza que é entendido como consequência 

direta da desigualdade social. A construção deste perpassa pelo entendimento de que se faz 

necessário uma abordagem teórica conceitual a respeito da pobreza para então refletirmos 

essa problemática, bem como as políticas desenvolvidas para minimização desta no município 

de Pau dos Ferros que se configurarou no recorte espacial de nossa pesquisa. Buscamos traçar 

algumas reflexões acerca da pobreza multidimensional com o interesse de irmos além da 

discussão da renda tão comumente debatida. Para tanto, nos utilizamos de outras dimensões 

como educação, condições habitacionais, disponibilidade de recursos, acesso ao trabalho, 

vulnerabilidade da família e desenvolvimento infantil que representam as seis dimensões 

constituintes do IDF (Índice de Desenvolvimento da Família). 

Contudo, a problemática da pobreza abrange grande parte da sociedade brasileira, bem 

como, do hemisfério sul e, por conseguinte, boa parte da sociedade mundial, precisa ser 

estudada e refletida com base em categorias como a desigualdade que desencadeia esse 

fenômeno e também a categoria do desenvolvimento, refletindo assim, que para haver de fato 

desenvolvimento é necessário a aquisição dos direitos básicos á vida, da liberdade do cidadão 

e sua autonomia para conquistar seu “lugar” no mundo.  

Nesse sentido, falamos aqui algumas reflexões com base nos estudiosos da temática 

em estudo. A priori colocamos que um bom número de estudiosos trata do fenômeno da 

pobreza como fator maior da má distribuição e do acesso à renda, o que torna o problema 

estudado pobre em sua conceituação bem como deficiente em sua análise.  

No entanto, concordamos com Demo (2003) que dentre os teóricos é o que mais 

trabalha com a pobreza política, bem como com Silva (2009) que apresenta a pobreza 
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refletida a partir da abordagem multidimensionalista, além de Milton Santos (1979) que nos 

chama atenção para refletir sobre a pobreza não apenas em sua dimensão econômica, mas 

também política e social, pois ela sendo vista apenas pelo fator da renda torna-se fenômeno 

limitado, ou seja, considerar uma sociedade pobre vai muito além do critério de renda que por 

si só é apenas econômico, uma sociedade pobre é acima de tudo aquela incapaz de conseguir 

sua alto promoção, incapaz por meio de alienação ou privatização de recursos que 

possibilitem essa sociedade lutar contra os ditames do sistema perverso que está imposto, 

numa tentativa de sair das condições de pobreza.  

Esse fenômeno pode ser refletido também a partir das reflexões de Amartya Sen 

(2000) o qual trata pobreza como privação de “capabilities básicas”, algo que vai além da 

falta de renda e das reflexões de Rego e Pinzani (2013) os quais trazem toda uma discussão 

acerca deste problema interligando com as análises feitas sobre o Programa Bolsa Família.  

Portanto, neste capítulo apresentaremos um conjunto de dados e indicadores que 

revelam a desigualdade e pobreza no país em diferentes escalas. Além disso, construímos um 

aporte teórico conceitual sobre a pobreza multidimensional. Destacando no final do capítulo 

uma distribuição espacial do IDF que aborda seis dimensões como desenvolvimento infantil, 

habitação, renda, educação entre outras que nos permitirá analisar as condições de vida dos 

pobres identificados pelo CadÚnico nos estados brasileiros. Nesse sentido, demonstramos a 

relação direta entre o conceito de pobreza multidimensional (que também pode ser vista como 

pluriescalar) e o IDF. Verticalizamos essas informações e análises para Pau dos Ferros/RN, 

nosso recorte espacial, no capítulo final da presente dissertação.  

 

1.1 A POBREZA COMO UM PROBLEMA INTRÍNSECO À DESIGUALDADE 

SOCIOTERRITORIAL 

 

Vivemos em uma sociedade marcada pelas desigualdades sociais, que por um lado 

alcança recordes no que tange a produção e tecnificação, mas por outro, ainda é incapaz de 

minimizar a problemática estruturante da pobreza. Esta é hoje pauta de grandes discussões, 

todavia em sua abrangência limita-se na abordagem relacional ao fator renda, tornando esse 

fenômeno maximizado pelas forças capitalistas e, portanto, perverso, limitado em sua reflexão 

e, por conseguinte, nas ações para a sua minimização. 

No víeis desse conhecimento consideramos a pobreza algo muito além da carência 

monetária e material, mas é antes de tudo ideológica. E por esse motivo caracterizá-la apenas 

pelo fator renda limita a reflexão que podemos fazer e ações necessárias que o Estado e a 
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sociedade devem realizar no tocante a diminuição desta problemática. De acordo com este 

entendimento, Demo (2003) diz que: 

 

Pobreza não se restringe a carência dada, natural, mas inclui aquela 

produzida, mantida, cultivada, por conta do confronto subjacente em torno 

do acesso a vantagens sociais, sempre escassas em sociedade. Ser pobre não 

é apenas não ter, mas, sobretudo ser impedido de ter, e, sobretudo de ser, o 

que desvela situação de exclusão injusta (DEMO, 2003, p. 38). 

 

Nestes termos, podemos destacar que a pobreza não é algo natural, mas imposta, 

especialmente, pelos ditames da ideologia capitalista, tendo em vista que o capitalismo se 

alimenta frequentemente das disparidades econômicas e sociais, sempre nas considerações 

dialéticas revelando sua face perversa como considerou Santos (1997), se reproduzindo de 

maneira desigual e combinada. Fica nítido então que “a desigualdade é inerente ao sistema 

capitalista de produção e, portanto, reflete a lógica capitalista” (SILVA, 2009, p. 27). 

 Assim, a pobreza se acentuou mesmo no cenário em que a humanidade alcançou 

ganhos notáveis no desenvolvimento das técnicas e tecnologias e no aumento da produção, 

onde uma minoria é detentora dos meios de produção e da riqueza produzida, enquanto uma 

maioria luta diariamente pela sobrevivência pouco digna. O que leva a crer que a pobreza 

revela a perversidade do atual sistema que é por si só desigual e excludente. 

Desse modo, comungamos com a perspectiva da pobreza a partir da abordagem 

multidimensional demonstrando assim, a necessidade de refletirmos este problema sobre 

vários aspectos, ou seja, sobre a ótica econômica, política, cultural e social, o que nos 

permitirá não empobrecer a reflexão, mas ao contrário enriquecê-la. No sentido de que para 

essa problemática é necessária uma gama de fatores. Barros; Henriques e Mendonça (2000) 

relatam que a pobreza está relacionada às carências que os indivíduos possuem para manterem 

mesmo que de forma mínima um padrão de vida digna. Nas palavras dos autores: 

 

A pobreza evidentemente não pode ser definida de forma única e universal. 

Contudo podemos afirmar que se refere as situações de carências em que os 

indivíduos não conseguem manter um padrão mínimo de vida condizentes 

com as referencias estabelecidas em cada momento histórico (BARROS; 

HENRIQUES; MENDONÇA, 2000, p. 124). 

 

Não buscamos fazer uma crítica aos autores, mas acreditamos que podemos ir, além 

disso, no que diz respeito a este problema, pois percebemos que embora os autores destaquem 

que este não pode ser definido de forma única e universal, na obra analisada eles enfatizam a 

questão monetária para tratar da pobreza considerando essa como resultado da insuficiência 
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de renda, refletindo que essa ação está ligada a forma metodológica de mensurá-la, já que por 

dados quantitativos torna o caminho metodológico mais fácil, bem como a aquisição de 

dados. Apesar disso, concordamos com os autores quando em seu discurso dizem que o fator 

renda é o mais emergencial, pois é o que possibilita, por exemplo, a aquisição de alimentos 

para matar a fome. Nesse interim, buscaremos refletir a questão multidimensional, entretanto 

devemos perpassar pela reflexão sobre a renda como uma das dimensões da pobreza. 

Alguns estudiosos como Medeiros (2007) apresenta a pobreza não como à escassez de 

recursos, mas resultado da má distribuição desses recursos. É nessa perspectiva que Barros; 

Henriques e Mendonça (2000) consideram que o Brasil não se constitui como um país pobre, 

mas, um país de muitos pobres, ocasionado pela má distribuição da renda gerada no país. 

Logo os autores consideram que esta problemática poderá ser erradicada apenas com a ação 

da distribuição mais igual da renda, pois “uma distribuição equitativa dos recursos nacionais 

disponíveis seria mais do que suficiente para eliminar toda a pobreza” (BARROS; 

HENRIQUES; MENDONÇA, 2000, p. 129). 

Consideramos essa medida refletida pelos autores acima citados, como uma medida 

apenas econômica e paliativa uma vez que a pobreza torna-se mais abrangente no seu nível 

social e ideológico. Embora, acreditamos que o acréscimo na renda possa diminuir a pobreza 

extrema, mas que para minimizar consideravelmente esse problema é necessário um conjunto 

de ações compactuadas entre Estado e sociedade como veremos ainda neste capítulo. 

É nesse sentido que Sen (2000) desenvolve toda uma literatura colocando que a 

pobreza deve ser estudada por outros vieses que não somente econômicos, buscando assim, 

demonstrar a real abrangência do problema abordado, que se coloca como o privatizador das 

capacidades básicas do ser humano. Nas palavras do autor: “a pobreza deve ser vista como 

privatização das capacidades básicas em vez de meramente como baixo nível de renda, que é 

o critério tradicional de identificação da pobreza” (SEN, 2000, p. 109).  

Com isso, evidencia-se a crítica feita pelo autor sob a literatura vigente que trata, 

sobremaneira, desse problema social como resultado unicamente da insuficiência de renda, 

demonstrando a necessidade de reflexões cada vez mais focadas na abordagem 

multidimensional que também se refere ao indivíduo como possível de se emancipar. Aliás, o 

mesmo autor reconhece que a insuficiência de renda é um dos fatores que agrava a pobreza, 

pois ela ocasiona a privação de capabilities, ou seja, a liberdade de escolha individual de 

consumo, de nutrição, dentre outros. 

Ainda Sen (2000) discute a questão das capabilities a partir das liberdades 

instrumentais. A saber, liberdades políticas (inclui os direitos civis e escolha de governantes); 



 

 

40 

facilidades econômicas (permite o indivíduo a consumir, produzir ou trocar de acordo com 

sua necessidade e vontade); oportunidades sociais (se remete ao atendimento dos serviços 

básicos de saúde, educação, além da oportunidade de trabalho qualificado, etc.); garantias de 

transparência (por parte do Estado, de instituições diversas e entre os indivíduos); segurança 

protetora (essa segurança permitiria aos vulneráveis não caírem na miséria, estaria esses 

resguardados pelo Estado através de suas ações e efetivação de políticas públicas).  

Assim, as liberdades apontadas por Sen (2000), coexistindo mutuamente, garantem 

ao indivíduo cuidar melhor de si e daqueles que o cerca. Essa prática da liberdade só pode de 

fato acontecer em uma sociedade desenvolvida (e não se trata de desenvolvimento econômico 

apenas, mas, sobretudo, social), pois uma sociedade com grandes disparidades ou acentuadas 

desigualdades não promove a liberdade dos cidadãos que a integram, não conseguindo ser 

desenvolvida em sua plenitude.  

Nos dizeres de Silva (2009) existem duas abordagens na definição de pobreza, uma é 

utilitarista utilizada pelas forças hegemônicas, como é o caso do Banco Mundial que sugere 

para a minimização deste problema, os retornos monetários. Isso mostra que a 

intencionalidade por trás de tudo isso é fortalecer o mercado sem que a pobreza interfira em 

sua magnitude, tratando dessa problemática de maneira residual e focalizado. A outra 

abordagem é de caráter multidimensional já evidenciada por Sen e que esteve contida no 

relatório de Desenvolvimento Humano de 1997 das Nações Unidas/PNUD, para evidenciar o 

conceito de pobreza humana que segundo o relatório necessita desse caráter multidimensional 

para interpretá-la além do fator renda. Assim, Silva (2009), aponta que a abordagem 

multidimensional: 

 

Trata-se de uma dimensão essencialmente social, senão, política da 

pobreza. Isso porque as condições de vida não se restringem 

exclusivamente aos aspectos materiais como moradia, alimentação e 

renda. Elas incluem as relações sociais, acesso ao trabalho, assistência 

médica, entre outras dimensões (SILVA, 2009, p. 55).  

 

Os pareceres de Rego e Pinzani (2013, p. 149) auxiliam nas reflexões quando 

compreendem a pobreza numa perspectiva pluridimensional (que é o mesmo que 

multidimensional), onde é preciso considerar vários fatores além da renda que dimensione o 

sujeito enquanto pobre. Segundo os autores, a renda não diz tudo sobre o nível de bem estar 

dos indivíduos. Nesse sentido, em um Estado onde o bem estar é altamente desenvolvido e os 

direitos básicos com qualidade são garantidos a todos os cidadãos, “uma baixa renda não 

significaria uma vida sem confortos”, mas considerando que o Estado não garanta os serviços 
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básicos gratuitos e de qualidade “até uma renda relativamente elevada pode não ser suficiente 

para proteger os indivíduos de riscos normalmente ligados á pobreza” como o acometimento 

de doenças, catástrofes naturais, desemprego, e outros. O seguinte trecho fala sobre esse fato: 

 

A presença da renda estável não constitui, portanto, uma garantia absoluta 

contra os problemas ligados a pobreza: estes se resolvem antes por meio de 

políticas públicas voltadas á satisfação de necessidades básicas, quer 

diretamente (prestação de serviços básicos), quer indiretamente (criação das 

condições nas quais os indivíduos conseguem satisfazer suas carências 

básicas) (REGO, PINZANI, 2013, p. 149). 

 

Nota-se a importância de refletir esta problemática de maneira mais abrangente 

possibilitando a totalidade da análise. Como confirma Demo (2003) ao mostrar que essa ideia 

de refletir a pobreza como sendo um conceito eminentemente político também é considerável, 

pois para o autor: 

 

Pobreza política é resultado do cultivo da ignorância, a condição de massa de 

manobra, na qual a pessoa é manipulada de fora para dentro, geralmente sem 

perceber. Em vez de apostar na emancipação acomoda-se na ajuda externa, 

nas recomendações do próprio algoz, nas boas vontades da causa principal 

da exclusão. Não nega a exclusão material, apenas aponta para o seu núcleo 

político principal, ou seja, a destituição da condição de sujeito para que se 

fixe como simples objeto de manipulação (DEMO, 2003, p. 59). 

 

A partir dessas reflexões, podemos dizer que a dimensão política da pobreza 

apresentada por Demo (2003), a dimensão multidimensional refletida por Silva (2009), e a 

dimensão Pluridimensional problematizada por Rego e Pinzani (2013) possuem o mesmo 

significado, uma vez que considerando a pobreza a partir dessa caracterização se leva em 

conta várias dimensões. Neste sentido, os autores consideram a totalidade do fenômeno, para 

então interpretá-lo e refleti-lo.  

Vale lembrar que conceituando a pobreza como pobreza política, os autores acima não 

descartam o fator renda como um meio também de diminuição desta problemática. Assim, 

para preparar o pobre para a sua emancipação é necessário primeiro matar - lhe a fome. Não 

se pode confundir o mais importante com o mais imediato. Desse modo, a assistência deve 

acontecer na política social, o que é condenável é o seu abuso. Com base nesse preceito, 

Demo (2003) afirma que há grandes resistências para utilizar o conceito de pobreza política, 

pois esse conceito implica esforços metodológicos qualitativos, sendo mais fácil trabalhar 

com os números, mas vale lembrar que “o realce a pobreza política não retira a importância da 

carência material, nem da assistência” (DEMO, 2003, p. 43).  
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Da mesma forma, Sen (2000, p. 109) aponta que “uma renda inadequada é, com efeito, 

uma forte condição predisponente de uma vida pobre”. Porém, ambos os autores chamam a 

atenção para a necessidade de associar o fator renda a outros fatores tais como liberdade em 

toda sua magnitude, direitos preservados da cidadania, autonomia, conquistas dos direitos 

básicos a vida e melhorar as capacidades de cada indivíduo.  

Com essa compreensão fica evidente a necessidade do enfrentamento da pobreza a 

partir do confronto direto contra a negligência do Estado e das forças hegemônicas em não 

possibilitar a conquista pelo pobre da satisfação de suas necessidades humanas básicas, 

critério este que já se encontra além do fator renda (SILVA, 2009). Dessa maneira, enfrentar 

esse problema perpassa então por considerá-lo em toda a sua abrangência, onde o pobre 

deverá ser constituído de poder e autonomia para a saída dessa condição. 

Para Sen (2000) a minimização dessa problemática perpassa pela identificação e 

potencialização das capacidades de cada indivíduo objetivando o melhoramento de sua 

qualidade de vida e do seu bem estar, pois à medida que se investe no cidadão e em especial, 

em sua formação e conquista de liberdade, possibilita a este alcançar um desenvolvimento 

pleno na sociedade a qual está inserido.  

Tratando da necessidade de permitir ao indivíduo a conquista de sua autonomia, 

portanto, da cidadania, Santos (1997) faz uma crítica em sua obra Espaço do cidadão 

colocando que a cidadania deve envolver a dialética entre Estado, Sociedade, economia, 

cultura etc. O autor considera que no Brasil, a cidadania não é conquistada, mas outorgada. 

“Em lugar do cidadão formou-se um consumidor que aceita ser chamado de usuário” 

(SANTOS, 1997, p.13). Dessa forma, os direitos tornaram-se privilégios de poucos em 

detrimento da marginalização de uma maioria. 

Já Santos (1993) considera que não encontramos de fato verdadeiros cidadãos, uma 

vez que o que temos são consumidores de bens materiais pervertidos pelos ditames do 

mercado, alienados e entregues as forças hegemônicas, vivendo as regras ditadas pelo 

modismo, pelo que vem de fora. Por isso, ele coloca que a grande tarefa do fim do século (do 

século passado e porque não considerar deste século também) “é a crítica ao consumismo e o 

reaprendizado da cidadania” (SANTOS, 1997, p. 125). 

Conduzidos por essa reflexão, notamos que a produção e o consumo no modelo 

capitalista se dão sempre de forma desigual e os que têm menor poder aquisitivo, aí se 

configuram os pobres, estão sempre reféns das regras dominantes e, por conseguinte, 

impedidos de usufruir de bens de melhor qualidade. A desigualdade social, econômica e até 

mesmo política só tem se acentuado, permitindo a marginalização do indivíduo que não 
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consegue se emancipar, mas que se torna cada vez mais pobre. É necessário que se crie 

mecanismos para uma sociedade menos desigual uma vez que sabemos que sociedade igual 

chega a ser utópico diante do sistema tão perverso como é o capitalismo, mas acredita-se que 

seja cabível uma sociedade mais igualitária onde os pobres não sejam mais a maioria e sim 

uma minoria vivendo em padrões mais dignos (DEMO, 2003). 

Nessa perspectiva, desigualdade e pobreza embora sejam conceitos diferentes se 

relacionam entre si, uma vez que a segunda é consequência direta da primeira. Assim, a 

minimização das desigualdades sociais e também econômicas10 pode resultar em importantes 

mecanismos no enfrentamento da pobreza e suscitação do desenvolvimento que não deve ser 

confundido com crescimento, sobretudo econômico, sendo o desenvolvimento resultante da 

minimização das desigualdades. Seguindo essa compreensão, Werlang Filho (2010, p. 40) 

chama atenção reforçando “[...] que não se pode esquecer que sem combater as desigualdades 

sociais jamais existirá desenvolvimento social. Esse combate deve ser prioritário para 

podermos construir um mundo mais justo para todos”.  

Com isso, entendemos que embora a desigualdade e a pobreza sejam consideradas 

como processos que se interagem, não são sinônimos, pois nem sempre a diminuição da 

primeira pode garantir uma melhoria nos indicadores da segunda, a exemplo da região 

Nordeste do Brasil que tem melhorado os indicadores de desigualdades, sobretudo, 

econômicas (segundo o índice de Gini considerado na PNAD, 2011), mas que tem uma 

acentuada pobreza. Dessa forma, a dinâmica de um pode ou não impactar na dinâmica do 

outro, sendo que uma intensificação no processo de desigualdade pode levar o aumento no 

índice de pobreza. (DEMO, 2003). 

Nesse sentido, concordamos com Barros; Henriques e Mendonça (2000) quando 

afirmam que a desigualdade está no cerne da origem da pobreza, portanto é imperativo 

enfrentá-la para ter uma sociedade mais justa. Por isso, os autores proclamam a necessidade 

imperativa de um projeto de sociedade que vença a barreira de se colocar no mesmo patamar, 

democracia com eficiência econômica e justiça social, uma vez que para esses estudiosos, o 

desenvolvimento só pode ocorrer de fato na sociedade quando esses três elementos atuam de 

maneira articulada reduzindo as desigualdades e suas diversas consequências. 

No tocante as reflexões sobre desenvolvimento, Sen (2000) também vem contribuir 

destacando o que ele considera enquanto desenvolvimento, que vai além da mera 

                                                           
10 A diminuição das desigualdades econômicas que se remete na melhoria da renda para os pobres tem 

contribuído na diminuição da pobreza extrema e no enfrentamento da fome no Brasil. 
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minimização das problemáticas sociais e privação dos direitos básicos á vida. Nas ideias do 

autor: 

 

O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação 

de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e 

destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e 

intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos (SEN, 2000, p. 

18). 

 

Refletindo sobre a proposta de desenvolvimento vista por Sen (2000), percebemos o 

quanto é necessário o combate às desigualdades criadas pela sociedade e fortalecidas cada vez 

mais pelo sistema vigente, para a conquista do desenvolvimento pleno do indivíduo e da 

sociedade da qual faz parte. 

Ainda Demo (2003) também contribui com o debate a respeito do desenvolvimento, 

a partir das reflexões feitas por Santos e Rodrigues (2002) expostas em sua obra. Nela o autor 

sintetiza que: 

 

[...] entendendo-se por desenvolvimento a realização de potenciais, a 

montagem coletiva de oportunidades redistribuídas, a desconcentração da 

obsessão por crescimento econômico, o abandono do projeto eurocêntrico 

colonialista, o respeito á multiculturalidade, o privilégio a produção para o 

consumo básico (DEMO, 2003, p. 95). 

 

Nessas duas definições de desenvolvimento, encontramos conteúdo semelhante, 

quando os autores abordam a questão da conquista da liberdade plena (que abrange a 

liberdade de ir e vir, de se alimentar, trabalhar, de opinar, decidir, ter os direitos básicos a 

vida, o respeito à multiculturalidade, dentre outros), para a concretização do desenvolvimento 

que só pode acontecer com todos esses elementos ocorrendo de maneira concomitante, uma 

vez que cada um detém importância significativa na minimização das desigualdades. Para 

tanto, é preciso que todos os indivíduos, independente de sexo, formação, escolha religiosa, 

entre outros fatores, possam ter direitos iguais e como cidadãos tenham acesso aos bens 

materiais e imateriais necessários a uma vida digna, refletindo diretamente em uma sociedade 

desenvolvida (WERLANG FILHO, 2010). 

Diante da reflexão ora feita, percebemos o quanto é necessário o debate acerca da 

pobreza a partir da perspectiva multidimensional pensando-a sobre uma ótica que vá além dos 

desígnios monetários, para então interpretá-la em sua totalidade o que dará a realidade 

completa desse fenômeno, bem como os mecanismos necessários para o seu enfrentamento, 
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ação esta que se dá a partir da implementação das políticas públicas sociais como práticas 

especialmente do Estado. 

Seguindo essa linha de pensamento, a próxima sessão deste capítulo apresenta, de 

maneira sintética, uma reflexão da problemática analisada a partir do território nacional e 

nordestino, buscando contextualizar essas realidades frente à temática proposta, uma vez que 

o Brasil ainda apresenta número elevadíssimo de desigualdade social e consequentemente de 

pobreza, refletida, em maior ênfase na região nordeste do país.  

A nossa intenção em aprofundar um pouco mais as discussões a respeito da temática 

ora refletida, se fixa, no desejo de interpretar melhor a realidade em que se encontra a 

sociedade pobre e extremamente pobre do Brasil, buscando assim, repensar em outro 

momento como se territorializaram as políticas públicas sociais de enfrentamento a esta 

(tendo como exemplo o Programa Bolsa Família). Neste propósito, a construção do mapa IDF 

Brasil ao final deste capítulo nos permitirá visualizar e analisar como está territorializada a 

pobreza nos estados brasileiros numa perspectiva multidimensional, uma vez que o IDF se 

utiliza de seis dimensões que vão além da renda para gerar o Índice de Desenvolvimento das 

Famílias.  

 

1.2. DESIGUALDADE SOCIOTERRITORIAL E POBREZA NO BRASIL: UMA 

ANÁLISE DOS SEUS INDICADORES E DE SUAS CONTRADIÇÕES NO NORDESTE 

BRASILEIRO  

 

Na primeira sessão deste capítulo apresentamos o desafio de refletir a pobreza sobre 

uma abordagem multidimensional ou política, onde o fator renda não seja único elemento de 

interpretação, mas que em conjunto com outros fatores, possa revelar essa em sua totalidade. 

Dessa feita, traremos para este momento algumas reflexões acerca deste problema no Brasil e 

especialmente na região Nordeste do país. 

O Brasil se apresenta hoje no cenário mundial como um país forte economicamente e 

significativamente diplomático, mantendo boas relações com inúmeros países, tornando-se 

um dos países mais importantes diante desses requisitos, no continente sul-americano. Em 

contrapartida, tamanho crescimento econômico e ganho de importância no cenário mundial 

não foi suficiente para superar os índices altíssimos de desigualdade e consequentemente de 

pobreza em que vive parte significativa de sua população, com representatividade maior na 

região Nordeste do país. 
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O histórico11 das desigualdades no território brasileiro remota desde o tempo da 

colonização em que os recursos naturais e sociais do país foram explorados em larga escala e 

sem retorno para a nação. Foram desse modo que a desigualdade e pobreza existentes são 

reflexos do processo histórico de ocupação e exploração em que o Brasil foi submetido, 

sobretudo, pelos europeus. Silva (2009, p.32) compartilha com essa ideia afirmando que “no 

caso brasileiro as raízes desta desigualdade podem ser encontradas desde o passado colonial e 

escravocrata, ao modelo de inserção no capitalismo industrial”. 

Concordando com Silva (2009), os autores Rego e Pinzani (2013) destacam que a 

pobreza no Brasil se remete ao seu passado escravocrata, bem como a um catolicismo que 

legitimou a própria escravidão e, portanto, a desigualdade em suas várias manifestações. É aí 

que se inicia a grande concentração de renda que caracteriza a história do país “da época 

colonial a República”. Assim,  

 

A concorrência desses fatores como a natureza mesma da instituição da 

escravidão e, no caso brasileiro, sua grande extensão, profundidade e 

duração no tempo, deu origem a uma cultura da submissão que ainda hoje se 

faz sentir, não obstante as mudanças ocorridas graças à democratização do 

país. A desigual distribuição de renda e riquezas, nos níveis existentes no 

Brasil, corresponde à abertura de um verdadeiro abismo econômico, social e 

político entre as classes: por um lado uma minoria rica [...], por outro uma 

esmagadora maioria dos brasileiros condenados a uma vida de carências, 

sofrimento e sacrifício (REGO; PINZANI, 2013, p. 155). 

 

Reforçando essa ideia do contexto histórico das desigualdades no Brasil, buscando 

demonstrar o quanto o critério da igualdade e da equidade social esteve e está ausente da 

pauta dos governos e consequentemente do histórico do país, os autores Delgado e Theodoro 

apud Silva (2009) relatam que: 

 

A igualdade como princípio basilar de desenvolvimento esteve ausente no 

paradigma histórico brasileiro. Sem mudanças das históricas relações sociais 

que se reproduzem socialmente em nossa economia política da desigualdade 

não transita à vertente da equidade (DELGADO E TEODORO apud SILVA, 

2009, p 33). 

 

Nesse víeis fica visível que em todos os períodos da história brasileira a desigualdade, 

a pobreza e suas mazelas estiveram estampadas no cenário nacional, comungando com 

momentos de estagnação econômica com outros de crescimento acentuado da economia, mas 

                                                           
11Cabe lembrar que não é nossa intenção nos debruçar neste histórico uma vez que a literatura está permeada de 

reflexões sobre isso. Apenas retomamos a questão histórica para dar consistência as nossas análises. Para 

adentrar mais nesse histórico ler: Valladares (1991), Souza (2003/2009), dentre outros. 
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sempre destacados como fenômenos naturais e subjugados á importância econômica. Dessa 

forma, a concentração da riqueza, das desigualdades sociais e regionais faz parte da história 

pretérita, presente e futura do Brasil caso não haja ações12 realmente impactantes no 

enfrentamento destas perpetuará.  

Diante disso, muitos estudiosos atribuem à pobreza existente no cenário brasileiro ao 

processo histórico, alegando ser esta uma herança indesejável e que precisa ser sanada para 

então alcançarmos melhores níveis de crescimento e conseguinte desenvolvimento. A esse 

respeito Barros; Henriques e Mendonça (2000) apresentam uma discussão afirmando que: 

 

O Brasil, nas ultimas décadas, vem confirmando, infelizmente, uma 

tendência de enorme desigualdade na distribuição de renda e elevados níveis 

de pobreza. Um país desigual exposto ao desafio histórico de enfrentar uma 

herança de injustiça social que exclui parte significativa de sua população do 

acesso às condições mínimas de dignidade e cidadania (BARROS; 

HENRRIQUES; MENDONÇA, 2000, p.123). 

 

No trecho supracitado os autores afirmam a tendência que o Brasil tem à desigualdade 

e a pobreza historicamente confirmada. No entanto, discordamos dos autores quando refletem 

estas como uma herança. A interpretação dessas problemáticas enquanto herança leva a 

compreensão de que isto é algo dado, natural, e não como algo imposto e intensificado na 

sociedade de classes cujo sistema é o capitalismo. Designar a pobreza como sendo natural é 

uma operação ideológica, forjada para manter o status quo da sociedade. É o que lembra Rego 

e Pinzani (2013) em suas considerações sobre esse problema: 

 

A ideia de que este seja uma espécie de fenômeno natural imutável, contra o 

qual qualquer luta é inútil, esconde muitas coisas, além, claro, do interesse 

em manter o status quo social, político e econômico. As operações 

ideológicas com as quais se naturaliza a pobreza chegam a abertas 

contradições, porquanto, ao mesmo tempo que se firma a diversidade quase 

antropológica do pobre, se exalta a presumida democracia racial (REGO; 

PINZANI, 2013, p. 157). 

 

De posse desse entendimento de que este problema social é algo gerado pela sociedade 

e intensificado pelo processo fragmentado da globalização atual e forjada para manter o status 

quo social, político e econômico cerne do sistema excludente capitalista, nos permite a 

                                                           
12 Concordamos que o Brasil tem evoluído na minimização da pobreza extrema, devido às ações do Governo na 

última década, mas acreditamos que para diminuir de fato a pobreza e, por conseguinte, a desigualdade é preciso 

continuar a luta, desenvolver cada vez mais políticas articuladas de emancipação e de minimização das mazelas 

da fome e da pobreza. 
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interpretação de que o enfrentamento à pobreza é, sobretudo, uma luta direta contra o sistema 

vigente e as práticas perversas do mercado.  

Concordamos com Demo (2003), quando afirma que a pobreza, bem como as 

desigualdades nunca terão um fim, haja vista, o perpetuamento do sistema capitalista. Todavia 

o que o autor acredita é que esses fenômenos podem sim diminuir mesmo em uma sociedade 

capitalista, desde que o Estado se interesse pelo bem comum da sociedade e que essa se 

organize de maneira solidária e coletiva, reforçando o seu capital social e as práticas do 

associativismo e cooperativismo, que no Brasil são mais visualizadas na região sul, enquanto 

nas demais regiões essas práticas são pouco difundidas. 

Apesar do histórico da desigualdade e pobreza construída de maneira perversa no 

nosso país, cabe lembrar as tentativas constantes dos governos em reparar mesmo que de 

forma mínima as consequências gravíssimas desse fenômeno, muitas vezes não pensando na 

melhoria da sociedade, mas na tentativa de que esta problemática não impactasse o mercado, 

colocando o crescimento econômico sempre à frente das necessidades sociais. 

Assim, a assistência social no Brasil como em muitos países, nasceu da filantropia 

ligada às entidades religiosas. O Estado só passou a inserir-se como órgão necessário para o 

enfrentamento da pobreza e assistência aos pobres no Estado Novo. No entanto, neste período 

essa função exercida pelo Estado se deu de maneira mínima. É com a implantação do Estado 

Social no Brasil13 que se institui a proteção aos pobres, prática esta fortalecida com a 

Constituinte de 1988 (SILVA, 2009). 

Com isso fica claro que na história do Brasil, remetendo-se especificadamente ao 

caráter social e ao enfrentamento das desigualdades, estes critérios não foram priorizados na 

maioria dos governos, em suas diversas formas. A existência de políticas sociais, que 

emergem um caráter equitativo no que tange aos problemas de ordem social, sempre esteve 

longe da pauta das políticas de governo. Tais políticas sempre esbarraram nos critérios de 

ordem econômica tornando a desigualdade inerte, fixada cada vez mais no território brasileiro 

resultando em consequência direta da pobreza e da fome no país. Em conformidade com estas 

ideias e problematizando o histórico das desigualdades no Brasil (DEMO 2003), considera 

que: 

 

Nossa desigualdade extrema [...] tem se mantido inerte, resistente as 

mudanças estruturais das últimas décadas. Desigualdade que atravessou 

                                                           
13 Embora corroboramos com a ideia de que esse Estado Social ainda não se concretizou em nosso país, e que 

apenas na última década é que se visualizou maiores incentivos nas práticas sociais, o que não é suficiente para 

considerarmos o Estado brasileiro um Estado social. 
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impassível o regime militar, governos democraticamente eleitos e 

incontáveis laboratórios de política econômica, além de diversas crises, 

políticas, econômicas e internacionais (DEMO, 2003, p. 197-198). 

 

Em torno dessa reflexão percebemos que esses problemas sociais no Brasil têm-se 

intensificado, existindo um número expressivo de pessoas sem condições mínimas de se 

manterem e com acesso aos bens necessários à vida. O Brasil vive hoje uma intensa dinâmica 

em sua economia, mas congrega parte da sociedade em condições de plena miséria. Períodos 

de desenvolvimento econômico como ocorreu na década de 1970, década do milagre 

econômico brasileiro, em vez de minimizar a pobreza apenas intensificou, onde os ricos, 

correspondendo à minoria absoluta, tiveram sua renda sempre em crescimento maior do que a 

renda dos pobres que contabiliza um número significativo na sociedade brasileira. 

Refletindo acerca do crescimento econômico do país, que na década de 1970 alcançou 

ritmo acelerado, Andrade (1990) diz que não podemos confundir o crescimento da produção e 

o uso mais intenso de capital e de tecnologia com desenvolvimento, pois na verdade o 

crescimento econômico que o Brasil vem alcançando ao longo das décadas tem sido 

registrado ao lado de significativo desprezo pelo social e pelo ecológico “é, muitas vezes, 

conquistado ás custas do empobrecimento, da qualidade de vida da população e da 

dilapidação e degradação dos recursos naturais” (ANDRADE, 1990, p. 37). 

Confirmando com essas ideias Rego e Pinzani (2013) evidenciam que o crescimento 

econômico ocorrido no país entre as décadas de 1930 e 1970, não proporcionou avanços nas 

questões sociais relegadas desde sempre: 

 

Tal processo de modernização econômica foi desprovido de um projeto 

democrático substantivo. Nesse caso, a permanência da pobreza em níveis 

tão altos evidencia, ou melhor, aponta para a insuficiência profunda do 

crescimento como modo de inclusão dos habitantes de um país no mundo 

dos direitos e da herança civilizatória da humanidade. Semelhante realidade 

revela sem disfarces a natureza excludente dos mecanismos de mercado 

(REGO; PINZANI, 2013, p. 159/160). 

 

Sendo assim, é necessário então não confundirmos crescimento econômico com 

desenvolvimento, especialmente no Brasil que se tornou forte economicamente, mas que 

agrega níveis alarmantes de pobreza e desigualdades sociais, expressadas, sobretudo, nas 

desigualdades regionais visualizadas em todo o país, demonstrando assim, o quanto o Brasil 

está longe de alcançar o patamar do verdadeiro desenvolvimento que se refletiria em um país 
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mais justo e igualitário, com maiores oportunidades e acesso aos direitos básicos por parte das 

classes menos abastadas. 

Ainda sobre o modelo de desenvolvimento brasileiro, Furtado (1974) esclarece que 

esse modelo foi caracterizado, sobretudo pela “não diversificação e também a não integração 

do mercado interno, em que o modelo de desenvolvimento se baseou na concentração de 

renda, que veio favorecer a ocorrência de certas desigualdades. A esse respeito se observou 

que de um lado, a população de baixa renda foi relegada a consumir uma cesta básica pouco 

diversificada enquanto do outro, os consumidores com alta renda consomem produtos 

diversificados advindos de um processo de industrialização complexo marcado por um alto 

crescimento e tecnologia moderna, condicionando o crescimento do PIB ao consumo de 

supérfluos pelos mais ricos, deixando a maior parte da população a margem desse processo e 

desse consumo; daí o autor entender e observar que houve crescimento econômico, mas não 

houve distribuição de renda. 

O Brasil vem conseguindo o recorde de está entre os países mais desiguais do mundo. 

A soma das desigualdades no país pode ser refletida, sobretudo no Brasil rural, onde vive um 

número bastante expressivo de brasileiros relegados á condições precárias, sem acesso aos 

bens básicos a uma vida digna e á políticas catalizadoras de desenvolvimento no território 

rural; a pobreza excessiva nas cidades, especialmente as grandes cidades e metrópoles do país, 

onde se nota um número significativo de flagelados e mendicância e um crescimento maior da 

população rica e estagnação cada vez mais acentuada da população pobre.  

Com isso, compartilhamos da ideia de que a pobreza é um fenômeno pluriescalar, 

onde o mesmo se manifesta em diferentes escalas, com características diversas, obedecendo à 

concretude dos lugares. (REGO e PINZANI, 2013). Desse modo, para evidenciar quem é 

pobre no Brasil, é preciso levar em consideração as diferentes escalas e elementos. Assim: 

 

Um critério é, naturalmente, a classe social e econômica: pode se tratar de 

lavradores sem terra, de operários não qualificados, de camponeses que 

possuem terrenos pobres, secos e não irrigados (como no sertão brasileiro). 

Outro é o lugar de residência: o pobre urbano se depara com problemas 

diferentes dos que o pobre rural encontra; diversas regiões geográficas 

apresentam variadas situações de carências. No caso brasileiro, as 

localidades mais carentes são aquelas que por séculos foram controladas 

politicamente por oligarquias locais poderosas e imersas na cultura da 

violência, do arbítrio e do privilégio. Finalmente deve-se considerar o fato de 

morar em áreas isoladas e tradicionalmente abandonadas pelo Estado central 

(REGO; PINZANI, 2013, p. 150).  

 



 

 

51 

De acordo com os autores a população da Amazônia, do Sertão e de outras regiões se 

tornaram “povos sem Estado”, sem acesso a serviços básicos e infraestrutura. Foram 

relegados e por muito tempo esquecidos na formulação de políticas públicas. Nisso 

percebemos que a pobreza no Brasil tem classe, tem cor, tem escala e características peculiar 

á cada território onde esta se territorializou durante os séculos. Nesse objetivo refletir acerca 

da pobreza ultrapassa pela necessidade de considerar todos esses elementos e características o 

que permite maior problematização do fenômeno e complexidade na análise. 

Contudo, concordamos com o pensamento de Silva (2009), quando aponta que as 

disparidades sociais no Brasil se apresentam cada vez mais, de maneira abrangente, 

fortalecidas pelas desigualdades regionais onde algumas regiões se desenvolvem em 

detrimento de outras, sendo no território onde os impactos da desigualdade e da pobreza são 

facilmente visualizados.  

 E percebemos que com o advento da indústria as regiões Sul14 e Sudeste se 

beneficiaram sobremaneira, fortalecendo seu crescimento econômico, no entanto a região 

Nordeste, a título de exemplo, ficou relegada ao período tardio da industrialização brasileira, 

das intervenções estatais no que se refere ao encarar as desigualdades, e, por isso a fragilidade 

nos indicadores econômicos e sociais visualizados nesse território. Vale lembrar que esse 

processo de industrialização e desenvolvimento alcançou o momento de crise acentuando 

mais ainda as disparidades sociais e econômicas no Brasil e entre as regiões brasileiras. 

Desse modo percebemos que com o advento da indústria as regiões Sul15 e Sudeste se 

beneficiaram fortalecendo seu crescimento econômico (no entanto, precisamos deixar claro 

que compreendemos que o processo de industrialização nessas regiões ocorreu de maneira 

similar na primeira década do século XX, depois o Sudeste destacando o estado de São Paulo 

que ganha mais importância nesse processo e se desenvolve mais que a região Sul e também 

que as demais regiões brasileiras). Foi nesse contexto que a região Nordeste, a título de 

exemplo, ficou relegada ao período tardio da industrialização brasileira, das intervenções 

estatais no enfrentamento das desigualdades, e, por conseguinte a fragilidade nos indicadores 

econômicos e sociais visualizados nesse território. Vale lembrar que esse processo de 

industrialização e desenvolvimento alcançou o momento de crise acentuando, mas ainda há 

disparidades sociais e econômicas no Brasil e entre as regiões brasileiras. 

                                                           
14 Não é de nosso interesse nos aprofundar no histórico do processo de industrialização no Brasil, apenas 

estamos citando este momento como um dos momentos em que se aprofundou as desigualdades regionais.  Para 

maiores reflexões sobre o tema ver: SUZIGAN (1986), VERSIANI (1977), dentre outros. 
15 Não é de nosso interesse nos aprofundar no histórico do processo de industrialização no Brasil, apenas 

estamos citando este momento como um dos momentos em que se aprofundou as desigualdades regionais.  Para 

maiores reflexões sobre o tema ver: SUZIGAN (1986), VERSIANI (1977), dentre outros. 
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A partir da implantação do Plano Real, percebeu-se que a inflação passou a declinar, 

em contraponto com o aumento do salário mínimo e rendimento no país, atingindo a 

estabilidade monetária. No entanto, a má distribuição da renda continuou acentuada, onde de 

acordo com Silva (2009), nos quatro anos de implantação do Plano Real o rendimento dos 

40% mais pobres cresceu bem pouco acima do rendimento dos 10% mais ricos, não 

ocasionando dessa forma, mudança significativa de distribuição de renda e diminuição da 

desigualdade monetária, algo óbvio visto que o projeto político que culminou no Plano Real 

era o combate à inflação. 

Esse quadro em seu aspecto estrutural persiste, mas vem mudando residualmente, 

especialmente quando comparamos o índice de Gini16da distribuição do rendimento mensal 

das pessoas de 10 anos ou mais de idade no Brasil visualizados no ano 2004/2011. O gráfico 1 

mostra o decréscimo desse índice no país ao longo dos últimos 7 anos. 

 

 
Fonte: PNAD/IBGE (2011/2012). Elaboração da autora 

 

Segundo os dados da PNAD/IBGE (2011/2012), visualizados no gráfico 1 o índice de 

Gine no tocante ao rendimento acompanhou um decréscimo de pouco mais de meio ponto 

percentual correspondendo a 0,559 no ano de 2004 e 0,508 no ano de 2011, o rendimento dos 

mais desfavorecidos teve crescimento maior do que o rendimento dos 10% mais ricos, 

demonstrando assim uma queda na concentração de distribuição dos rendimentos, mas que 

                                                           
16 O índice de Gini é um calculo usado para medir a desigualdade social. Os dados apresentados por este índice 

correspondem a uma variação que vai do “0” ao “1”, onde quanto mais perto do 1 os países ficam, mais 

desiguais eles são no tocante a renda, do contrário, quanto mais próximo de 0 mais igual os países se apresentam. 
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também não assegurou uma diminuição significativa no contingente da pobreza (como 

veremos ainda nesse capítulo), que ainda apresenta números elevadíssimos no cenário 

brasileiro. Esse quadro mostra que o acréscimo a renda não é suficiente para eliminar a 

pobreza, mas necessário para garantir a subsistência. Mesmo assim, podemos perceber uma 

melhora na distribuição de renda que faz parte de um processo longo que iniciou-se 

seguramente a partir do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, já que não se observa esse 

mesmo processo em governos anteriores. 

O IDH17, também é um índice interessante no que concerne o desenvolvimento 

humano da população dos países. No entanto, compreendemos a sua limitação especialmente 

nas dimensões levadas em consideração para a construção desse índice, pois se considera 

apenas alguns dados sobre a expectativa de vida, educação e o PIB, deixando fora outras 

dimensões da pobreza, como habitação, acesso a serviços públicos, dentre outros. Neste 

contexto, o IDH apresenta limitações na seleção dos seus indicadores e no peso dado a cada 

indicador. Além disso, esse índice não possui grande desagregabilidade, pois o IDH tem como 

unidade básica de análise a unidade geográfica o que possibilita diagnosticar no máximo o 

IDH de um município, mas não de grupos sociais demográficos (o IDF que caracterizaremos 

ainda neste capítulo avança nessas duas limitações) o que possibilitaria compreender melhor 

as condições de vida das populações mais vulneráveis. (BARROS; CARVALHO; FRANCO, 

2003). 

Considerando essas limitações no que referem ao IDH, justificamos a utilização deste 

índice neste trabalho como um auxílio para as nossas análises sobre as desigualdades 

presentes no território brasileiro. Assim, o IDH apresentado em 1990 no primeiro relatório 

mundial de Desenvolvimento Humano é construído a partir de três dimensões como posto 

acima. Este índice se apresenta na configuração numérica entre “0” e “1”, onde quanto mais 

próximo do “1” o país estiver, apresentará melhor condição de bem-estar da sua população.  

Sendo assim, de acordo com dados do PNUD (2011) no ano de 1991 o IDH 

apresentado para o Brasil era de 0,666, já no ano de 2011 esse número subiu para 0,718. No 

entanto, o IDH brasileiro ainda apresenta número baixo, onde o Brasil ocupa a 84ª posição 

neste ranking. Isso nos mostra a necessidade de avançarmos um pouco mais na conquista de 

melhores condições de vida da população e diminuição das desigualdades, pois embora, o 

                                                           
17Índice de Desenvolvimento Humano. Mais uma vez reforçamos que embora esse índice seja utilizado na 

discussão exposta, não nos aprofundaremos, pois temos como índice de análise o IDF que será problematizado 

na nossa construção teórica e empírica. 
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Brasil, estando no grupo de países com um IDH alto, na escala territorial ainda é visível à alta 

desigualdade, alta concentração de renda e pobreza. 

No ano de 2012, o PNUD Brasil, a Fundação João Pinheiro e o IPEA adaptaram a 

metodologia do IDH global e formularam o IDHM (IDH municipal). O IDHM segue os 

mesmos parâmetros do IDH global considerando a longevidade, educação e renda como 

elementos constituintes de sua construção (Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil/PNUD, 2013) 18. A tabela a seguir trás o IDHM dos estados brasileiros por regiões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18Para uma leitura mais precisa a respeito do IDHM e sua distribuição no território Brasileiro por Estados e 

municípios acessar: http://atlasbrasil.org.br/2013 

http://atlasbrasil.org.br/2013
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Tabela 1 – IDHM e subíndices por estados brasileiros - 2010. 

 

Estados/regiões         IDHM IDHM 

Renda 

IDHM 

longevidade 

IDHM 

educação 

Posição no 

ranking  

Alagoas(NE)                0,631 0,641 0,755 0,520 

0,555 

 27º 

Bahia                            0,660 0,663 0,783 22º 

Ceará                            0,682 0,651 0,793 0,615 17º 

Maranhão                     0,639 0,612 0,757 0,562 26º 

Paraíba                         0,658 0,656 0,783 0,555 23ª 

Pernambuco                 0,673 0, 673 0,789 0,574 19º 

Piauí                             0,645 0,635 0,777 0,547 24º 

Rio G. do Norte           0,684 0,678 0,792 0,597 16º 

Sergipe                         0,665 0,672 0,781 0,560 20º 

Acre (N)                       0,663 0,671 0,777 0,559 21º 

Amapá                           

0,708 

0,694 0,813 0,629 12º 

Amazonas                     0,674 0,677 0,805 0,561 18º 

Pará                               0,646 0,646 0,789 0,528 25º 

Rondônia                      0,690 0,712 0,800 0,577 15º 

Roraima                        0,707 0,695 0,809 0,628 13º 

Tocantins                      0,699 0,690 0,793 0,624 14º 

     

Goiás (CO)                   0,735 0,742 0,827 0,646 8º 

Distrito Federal            0,824 0,863 0,873 0,742 1º 

Mato Grosso                 0,725 0,732 0,821 0,635 11º 

Mato G. do Sul             0,729 0,740 0,833 0,629 10º 

     

Espírito Santo (SE)       0,740 0,743 0,835 0,653 7º 

Minas G.                       0,731 0,730 0,838 0,638 9º 

Rio de Janeiro               0,761 0,782 0,835 0,675 4º 

São Paulo                      0,783 0,789 0,845 0,719 2º 

     

Paraná (S)                      0,749 0,757 0, 830  0,668   5º 

Rio G. do Sul                0,746 0,769  0, 840  0,642   6º 

Santa Catarina               0,774 0,773  0,860  0,697   3º 

 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil/PNUD 2013. Elaboração da autora. 

 

De acordo com os dados distribuídos na tabela acima, o Brasil já conseguiu superar o 

seu IDHM, que era baixo e muito baixo no ano de 1991, em muitos estados. No entanto, o país 

ainda se encontra distante do tão sonhado desenvolvimento, especialmente devido às 
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desigualdades regionais que ainda são gritantes. Analisando as regiões brasileiras19 passamos a 

discussão para outra escala, não apenas cartográfica devido às conexões e disparidades que 

fazem parte da própria formação de cada região, mas, sobretudo uma escala geográfica que nos 

permite pensar nessa disparidade e acentuada desigualdade regional como resultante da 

formação do território brasileiro e das relações sociais aí construídas (LINDO, 2011). 

Já, as regiões Sul e Sudeste (que se apresentam como as regiões mais desenvolvidas 

do país) apresentam o IDHM alto em todos os seus estados, enquanto a região Nordeste não 

possui nenhum estado neste parâmetro, todos os estados dessa região estão com um IDHM 

médio. Alagoas estado do Nordeste apresenta o pior IDHM sendo 0,631 em contrapartida, o 

Distrito Federal, localizado na região Centro-Oeste é o território que apresenta o melhor IDHM 

do país sendo 0,824, seguido do estado de São Paulo com um índice de 0,783. Portanto, ainda 

perduram as desigualdades regionais, embora tenha diminuído as disparidades entre as regiões, 

sobretudo, na última década em que as ações governamentais se voltaram com mais afinco para 

as questões sociais. 

O IDHM longevidade20 é o subíndice que apresenta melhor resultado, pois em todos 

os estados brasileiros este subíndice está na faixa de médio, alto ou até mesmo muito alto, a 

exemplo, de alguns estados do Norte como o Amazonas que tem um IDHM médio, mas que 

neste subíndice está numa faixa de IDHM muito alto. Por outro lado, nem um estado do 

Nordeste está nesta faixa embora tenham o IDHM longevidade na faixa alto. Segundo dados do 

PNUD (2013) 54% dos municípios do Nordeste apresentam o IDHM longevidade baixo o que 

sinaliza que ainda é preciso diminuir as disparidades regionais e organizar ações estruturais nos 

territórios nordestinos.  

Além da longevidade, o IDHM educação também nos revela as desigualdades entre as 

regiões e a necessidade de continuação de políticas que busquem melhorar o acesso á escola de 

qualidade, bem como a formação continuada e valorização dos profissionais. O Nordeste mais 

uma vez apresenta esse subíndice em uma faixa que vai de muito baixo a baixo. Nas regiões 

Centro Oeste, Sul e Sudeste, este índice está na faixa média, com exceção do Estado de São 

Paulo, localizado na região Sudeste que apresenta este subíndice alto. 

Em suma, é preciso desenvolver políticas públicas territoriais21 com vistas a diminuir 

as desigualdades e pobreza no território especialmente onde ocorrem as maiores 

                                                           
19Não pretendemos adentrar a discussão acerca da desigualdade regional de forma minuciosa, mas achamos 

necessário apresentar alguns dados para conduzir ao entendimento de que essas desigualdades ainda perduram e 

que a minimização delas pode também contribuir para significativos avanços sociais e econômicos. 
20Para saber quais indicadores compõem cada índice e subíndices acessar o link: http://atlasbrasil.org.br/2013 
21Discutiremos sobre a necessidade de criar políticas territoriais no cap. 2 

http://atlasbrasil.org.br/2013
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vulnerabilidades. Porém, não podemos negar que tivemos avanços importantes nas últimas 

décadas nos permitindo pensarmos em um país com menos desigualdades se esses avanços, 

sobretudo, na educação, saúde e saneamento básico se tornarem estruturais. A tabela a seguir 

trás os dados do IDHM no Brasil nas três últimas décadas e nos dá um panorama geral da 

diminuição da desigualdade no país. 

 

Tabela 2 – Brasil: IDHM e subíndices/ 1991-2000-2010. 

 

Ano/Referência IDHM IDHM 

Renda 

IDHM 

Longevidade 

IDHM 

Educação 

1991 0,493 0,647 0,662 0,279 

2000 0,612 0,692 0,727 0,456 

2010 0,727 0,739 0,816 0,637 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil/PNUD 2013. Elaboração da autora. 

 

Fazendo uma análise geral22 dos dados acima, podemos perceber que houve um 

crescimento nos números do IDHM Brasil em todas as décadas. O mesmo saltou de muito 

baixo em 1991 (0,493) para alto em 2010 (0,727). O IDHM longevidade se apresenta como o 

melhor subíndice, atingindo a faixa de muito alto refletindo a queda da fecundidade e 

mortalidade no país. O subíndice renda também tem crescido estando em 2010 na faixa de 

subíndice alto, mas 11% dos municípios brasileiros apresentam o IDHM renda superior ao do 

Brasil, revelando a alta concentração de renda que ainda perdura no país (Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil/PNUD, 2013). O subíndice que mais cresceu foi o de 

educação, saltando de 0,279 em 1991 para 0,637 em 2010. No entanto, este subíndice ainda se 

apresenta na faixa de médio o que requer maiores investimento e políticas estruturais nesta 

área.  

Buscando refletir um pouco mais sobre a educação23 no país como um dado 

importante no que tange a problemática da desigualdade e da pobreza consideramos que esse 

                                                           
22Falamos de uma análise geral devido a escolha de trabalharmos com o IDF que será melhor problematizado, 

mas não tem como falar de desigualdade e pobreza sem comentar, mesmo que brevemente, o IDHM que apesar 

de todas as limitações é composto por mais de 180 indicadores organizados a partir do Sensu do IBGE que 

caracterizam as condições sociais e econômicas da população brasileira. 
23Embora, trabalhamos com dados educacionais, vale lembrar que não é interesse dessa pesquisa em adentrar 

com mais afinco no tema devido a escolhas teóricas que vão além desse elemento. No entanto, frisamos que um 

avanço na educação e verticalidade de ações para essa área permite um desenvolvimento significativo da 

população, por isso o apreço em adentrar mesmo que de forma simplória nesta temática trazendo alguns 
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elemento se configura como fator preponderante para o desenvolvimento de uma nação. A 

educação de qualidade pode retirar um número expressivo de pessoas vivendo na pobreza, 

uma vez que oportuniza o indivíduo na conquista de sua cidadania.  

 

O investimento em educação – essa entendida como processo de acumulação 

de conhecimento – é um ganho social, porém o analfabetismo é um fator de 

marginalização, que exclui e impede de diversas formas a mobilidade social 

das pessoas [...] (Lindo, 2011, p. 34). 

 

No Brasil tem-se evidenciado uma queda nas taxas de analfabetismo como visualizado 

na tabela 3, mas é preciso a continuação de políticas educacionais para romper 

definitivamente com esse panorama revelador do esquecimento do poder público em relação 

ao elemento preponderante para emancipação social que é a educação. 

 

Tabela 3 – Taxa de analfabetismo da população com dez anos ou mais no Brasil (%) 

    Fonte: PNAD/IBGE (2012). Elaboração da autora. 

 

Os dados apresentados na tabela 3 evidenciam que a taxa de analfabetismo no Brasil 

também vem apresentado ao longo dos anos números cada vez menores, dos 10,5% da 

população analfabeta com dez anos ou mais em 2004, reduziu para 7,9 em 2011, 

correspondendo uma queda de 1,6% em 7 anos. Acreditamos que mesmo estando em queda, a 

redução do analfabetismo no país ainda é residual, pois existe um número significativo de 

analfabetos no Brasil, sobretudo nas classes mais pobres como veremos a seguir. 

Entretanto, concordamos que a queda nessa taxa aqui visualizada comunga com o 

trabalho do Governo realizado ao longo dos últimos anos que intensificou programas24 a nível 

nacional para minimizar a problemática do analfabetismo no país. Cabe reforçar, portanto, 

que essa luta contra o analfabetismo estar atrelado a uma educação de melhor qualidade a 

nível básico de ensino e a oportunidades de continuação nos estudos em instituições 

superiores de ensino de boa qualidade, sobretudo para a população mais pobre a qual ficou 

relegado os mecanismos educacionais mais frágeis e precários ao longo da história do país. A 

                                                                                                                                                                                     
elementos e dados para a análise. Para maiores reflexões a respeito dessa temática, ver: Craveiro e Ximenes 

(2013).  
24 A esse respeito, ver Craveiro; Ximenes (2013). 

Taxa de analfabetismo (%)                         Ano de referência  

  

                                        10,5                                                2004 

 

                                          7,9 

 

                                               2011 
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tabela 4 nos mostra alguns avanços no que concerne aos anos de estudos da população 

brasileira na faixa etária entre 18 e 24 anos no extrato mais pobre, mas nos leva a refletir que 

a desigualdade entre os mais ricos e pobres ainda é gritante e que para minimizá-las é preciso 

ampliação e desenvolvimento de políticas emancipatórias conjuntas. 

 

Tabela 4 – Pessoas de 18 a 24 anos de idade com 11 anos de estudos ou mais por proporção 

(%) de quintos25 de rendimento familiar per capta. Brasil – 2001/2011 

 

Indicadores   2001   2011 Variação percentual (%) 2001/2011 

    

1º Quinto 

 

5º Quinto 

       9,0 

     

     71,1 

     26,9 

      

     84,4 

                                                    201% 

 

                                                      19% 

 Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração da autora. 

 

A tabela 4 nos mostra algumas variações consideradas avanços no que concerne ao 

número de estudos da classe menos favorecida. Se comparada com a classe mais rica, o 

avanço numericamente tem sido maior registrando 201% na variação entre 2001 e 2011. No 

entanto, é preciso lembrar que esse avanço ainda não se configura como uma diminuição na 

desigualdade educacional entre ricos e pobres, pois no 5º quinto, ou seja, na classe mais rica 

ainda é maior o número de pessoas com 11 anos de estudos, sendo 71, 1% em 2001 e 84,4 % 

em 2011, contra 9,0% e 26% respectivamente na classe mais pobre. Nesse sentido, o 5º quinto 

mais rico já parte de um patamar mais elevado do que o 1º quinto e, portanto, terá um 

crescimento menor. Assim, como discutimos anteriormente, são visíveis os incentivos e 

avanços na questão educacional em que se situam os pobres, mas esses avanços necessitam 

ser mesclados de políticas educacionais eficazes e de mudança estrutural para que haja 

diminuição significativa na desigualdade e consequente na pobreza ainda maximizada no país. 

Por isso, acreditamos que o acesso à educação de qualidade deve estar acompanhado 

de políticas que propiciem a permanência do indivíduo na escola e sua progressão escolar. A 

esse respeito, Craveiro e Ximenes (2013) enfocam que: 

 

Os desafios brasileiros na área de educação são variados, e englobam, por 

exemplo, questões curriculares de aprendizagem o que e como devem ser 

integradas diversas disciplinas e conteúdos, tecnologias educacionais, 

infraestrutura escolar, formação do professor, valorização da carreira 

                                                           
25 O primeiro quinto representa a classe dos mais pobres, enquanto o 5º quinto representa os mais ricos de acordo 

com os rendimentos mensais. 
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docente, entre outros aspectos. Porém, uma questão basilar ainda permanece 

premente, como um desafio a ser enfrentado no Brasil: o desafio da inclusão, 

permanência e progressão escolar (CRAVEIRO; XIMENES, 2013, p. 116).  

 

Ainda existem outros elementos que ajudam a perceber as desigualdades e pobreza 

existentes no Brasil. A exemplo, podemos refletir sobre os domicílios brasileiros a partir da 

disponibilização dos serviços de infraestrutura e saneamento básico que permitem verificar a 

atuação do poder público em possibilitar serviços de qualidade à população. A tabela abaixo 

apresenta alguns dados. 

 

Tabela 5 – Domicílios particulares permanentes atendidos por alguns serviços. Números 

relativos (%). Brasil 2009/2011. 

 

 

Ano/Referência 

 

Rede Geral de 

abastecimento 

de água 

 

Rede 

coletora 

de esgoto 

 

Fossa 

séptica 

ligada à rede 

coletora 

 

Coleta 

de lixo 

 

Iluminação 

2009 

2011 

     84,2 

     84,6 

     52,5 

     54,9 

          6,6 

          7,7 

       88,4 

       88,8 

        98,9 

        99,3 

 Fonte: IBGE/PNAD (2009/2011). Elaboração da autora. 

 

De acordo com os dados da tabela 5, percebemos que ainda existe um número 

percentual significativo de domicílios brasileiros sem saneamento básico. Quase a metade dos 

domicílios brasileiros não tem acesso à rede coletora de esgoto. Esses dados chegam a um 

nível mais crítico quando observamos que apenas 7,7% dos domicílios possuem fossa séptica 

ligada a rede coletora. Os melhores índices se referem a iluminação, pois no ano de 2011 já 

eram 99,3% dos domicílios brasileiros com acesso a energia elétrica. Observar os domicílios é 

também uma forma de refletir acerca das condições de vida da população, pois em um país 

desenvolvido ou pouco desigual as condições habitacionais e domiciliares são favoráveis a 

uma vida mais digna. Para que isso possa se concretizar é preciso comprometimento por parte 

do poder público na busca de continuar avançado em melhorias e qualidade de vida da 

população.  

Diante desses resultados podemos considerar que o Brasil precisa avançar muito para 

enfrentar a desigualdade e pobreza no seu aspecto multidimensional, pois ainda existem 

milhões de Brasileiros em Situação de extrema pobreza o que requer medidas, de fato, 

eficazes para que esta problemática que marginaliza um contingente significativo da 
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população seja minimizada. A tabela 6 nos apresenta em números estatísticos o contingente 

populacional extremamente pobre no Brasil. 

 

Tabela 6 – Distribuição da população e da população em extrema pobreza no Brasil/2010 

 

 

Brasil 

pop/total 

 

 

 

População 

urbana (%) 

 

População 

rural (%) 

 

Brasil/pop  

em extrema 

pobreza 

 

Pop/ urbana 

em extrema 

pobreza (%) 

 

Pop/rural 

em extrema 

pobreza (%) 

 

 

190.755.799 

 

 

 

        84,4 

 

 

       15,6 

 

 

 

 

      16.267.197 

 

 

            53,3 

 

 

         46,7 

 Fonte: IBGE/MDS (2010). Elaboração da autora. 

 

Obervando os dados apresentados na tabela 6, podemos diagnosticar que a pobreza no 

Brasil continua acentuada, especialmente quando analisamos que existe pouco mais de 16 

milhões de brasileiros na pobreza extrema, correspondendo a mais de 8,5% da população 

brasileira nessa faixa. Dentre a população em extrema pobreza 53,32% estão localizados na 

zona urbana, ou seja, mais da metade dos pobres extremos estão nas cidades, especialmente 

nas zonas periféricas destituídas de infraestrutura, saneamento básico, etc. 46,68% da 

população em extrema pobreza está na zona rural, território que necessita de ações mais 

estruturais buscando desenvolvê-lo, pois há décadas o campo tem sido esquecido no que tange 

o desenvolvimento de políticas públicas.  

Esses dados demonstram a necessidade urgente de administrar políticas mais eficazes 

para minimização da pobreza. Outro fator que chama atenção é que a pobreza no país ainda 

pode ser mais elevada se considerarmos o seu caráter multidimensional, pois a mensuração da 

pobreza extrema calculada pelo IBGE a partir da definição do MDS leva em conta apenas o 

fator renda onde a linha da pobreza extrema situa-se na mensuração de R$ 70,00 per capita 

mensal.  

Nos domicílios sem rendimento foi considerado somente aqueles em extrema pobreza, 

ou seja, os que apresentaram inexistência de banheiro de uso exclusivo; sem ligação com rede 

geral de esgoto; em área urbana sem ligação a rede geral de distribuição de água. Para zona 

rural foram considerados critérios como a falta de poço ou nascente na propriedade; sem 

energia elétrica e com moradores analfabetos, pelo menos um morador de 15 anos ou mais. 

Assim, está sendo mensurada a pobreza extrema no país, quando foge o fator renda é 
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considerado então elementos de igual importância como saneamento básico e educação, mas 

no limite da renda, a mensuração então se torna empobrecida, uma vez que deixa de lado 

outros fatores importantes tais como a liberdade integral do ser humano e o acesso aos bens 

materiais e imateriais concernentes a uma vida boa.  

Apesar disso, o censo de 2010, realizado pelo IBGE mostra que houve avanços nos 

indicadores sociais. Mas, esses avanços ainda estão aquém para a aquisição da liberdade do 

indivíduo. No Brasil somam-se 60,7 das famílias com renda per capita inferior a um salário 

mínimo; temos ainda 16,3 milhões de brasileiros em pobreza extrema, e 14 milhões de 

pessoas sem saneamento básico, sobretudo, no que concerne a existência de banheiros em 

casa (IBGE, 2010). O que mais vem decaindo são as taxas de analfabetismo, mas que também 

ainda requer ações fortemente descentralizadas e eficazes.  

Mediante essa análise, percebemos que estamos avançando nos indicadores sociais no 

Brasil, mas para chegar a ser de fato um país desenvolvido com a pobreza minimizada, faz-se 

urgente o enfrentamento mais acirrado contra as desigualdades sociais, econômicas e 

regionais, e uma transformação estrutural no quadro da pobreza extrema que ainda assola um 

número significativo da população brasileira. As ações do governo necessitam ser cada vez 

mais direcionadas para essa problemática. E também são necessárias políticas articuladas e de 

caráter emancipatório; os gastos sociais precisam ser reorientados e elevados, porque não é 

mais aceitável que em pleno século XXI, um país como o Brasil ainda conviva com uma 

significativa degradação de sua população pobre. 

Há ainda a percepção do quanto à problemática da desigualdade sufocou e continua a 

sufocar a sociedade brasileira e seu desenvolvimento. Nota-se que a visão acerca dos direitos 

sociais da população está aculturada da logística do favor, das regalias possibilitadas a 

camadas sociais mais abastadas e das políticas assistencialistas que mascara a ausência do 

Estado no dever de promover e executar políticas de caráter social. Dessa forma, de acordo 

com Albuquerque, (2006, p.9) “O Brasil é um país marcado pela desigualdade e por uma 

cultura do privilégio e do favor que predominam sobre a consciência dos direitos. [...]”.  

A Constituição Federal de 1988, “[...] instituiu a Seguridade Social, permitindo que a 

Assistência social passasse a ser de fato uma política de direito [...]” (SILVA, 2007, p.1430) e 

a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) de 1993, vem determinar que a Assistência 

Social seja um sistema composto pelo poder público e Sociedade Civil buscando também em 

concomitância com o pensamento da sociedade acrescentar nos valores brasileiros o caráter 

social e evidenciar as políticas sociais agora pensadas e executadas de maneira 

descentralizada nas instâncias: Município/Estado/União. Dessa forma, mesmo com todas as 
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suas possíveis limitações a Constituição de 1988, “criou o espaço jurídico para o 

desenvolvimento de políticas de direito no país” (Rego; Pinzani, 2013, p. 161). Parafraseando 

os autores, esse espaço criado pela Constituição vislumbra um projeto de sociedade que 

buscará transformar a realidade tão deprimente do ponto de vista das injustiças sociais, em 

uma sociedade em que os direitos dos cidadãos sejam respeitados e concretizados tendo o 

Estado como responsável direto por essa conquista como podemos ver no texto abaixo: 

 

No caso da Constituição brasileira de 1988, ela determina um programa 

vasto de políticas públicas inclusivas e distributivas, por meio de suas 

“cláusulas transformadoras”. A “cláusula transformadora”, como o artigo 3º 

da Constituição de 1988, explicita o contraste entre a realidade social injusta 

e a necessidade de eliminá-la. Desse modo, impede que a Constituição 

considere realizado o que ainda está por se realizar, implicando na obrigação 

do Estado em promover a transformação da estrutura econômico-social [...] 

(BERCOVICI apud REGO; PINZANI, 2013, p. 162). 

 

Retomando a Constituição Federal no artigo 204, a mesma vem considerar as ações 

governamentais baseadas em diretrizes como: descentralização político-administrativa e 

participação da população na formulação das políticas, dentre outras (BRASIL, 1998). Diante 

disso, ficaria evidenciado não apenas a descentralização como também, a representatividade 

da população no tocante as questões sociais a ela inerentes, agora garantidas e regidas por lei.  

Essa reflexão remete-se ao pensamento de Demo (2003) quando propõe que as 

políticas sociais que buscam a minimização da pobreza devam ser pensadas e realizadas com 

o auxílio do pobre; capaz de construir um projeto próprio e de comandar seu próprio destino, 

desde que não lhe seja negado seu direito de lutar contra a situação de pobreza e de se 

emancipar. Para tanto, “[...] é necessário haver o abandono da ideia de mínimos sociais 

imposta pelo ideário neoliberal e o consentimento das políticas sociais como instrumentos de 

construção de cidadania” (SILVA, 2009, p. 135). 

De acordo com esta reflexão, Azevedo (2007) diz que as políticas sociais 

desenvolvidas no território nacional, voltam-se sempre para o caráter paliativo, não resultando 

no dever de suscitar as capacidades dos indivíduos, cuja ação levaria ao desenvolvimento 

pleno. Nas palavras do autor: 

 

Normalmente, é assim que funcionam algumas políticas públicas 

implementadas na sociedade brasileira. São ações essencialmente paliativas, 

em vez de preventivas contra os males e catástrofes sociais – como a fome; 

elas são impeditivas a expansão de capacidades. Capacidades que Sen (2000) 

defende como o elemento constitutivo básico para se atingir o 

desenvolvimento autêntico e efetivo (AZEVEDO, 2007, p. 131). 
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Assim, consideramos que as políticas sociais desenvolvidas no Brasil voltavam-se 

quase sempre para as práticas neoliberais, sendo paliativas e residuais, com um caráter apenas 

distributivo, não elegendo a abordagem redistributiva26 que em sua essência seria capaz de 

minimizar a problemática da desigualdade. Dessa forma, o maior desafio da política social 

realizada no Brasil é valorizar o campo político e social para além do econômico, pois “[...] 

política social atualmente tem sido nota de rodapé da política econômica [...]” (DEMO, 2003, 

p. 14).  

Seguindo esse entendimento, é necessário perceber a história, os valores, a força e o 

capital social do grupo excluído para então suscitar a sua emancipação, onde os números 

observados da pobreza no Brasil ganhem de uma vez por todas uma queda significativa, 

demonstrando a conquista de uma sociedade mais justa e menos desigual. Coadunamos que o 

Brasil passa por transformações significativas no campo da política social, mas que para ter 

força na diminuição da pobreza é preciso continuar valorizando o social e expandindo ações 

conjuntas que impactam na configuração do sistema antigo/atual que ainda promove a 

marginalização de muitos. 

Nesse interim, podemos diagnosticar que a pobreza é de fato um fenômeno 

multidimensional, pluriescalar e inerente a formação territorial e que pobreza no Brasil 

diverge, por exemplo, da dos países desenvolvidos, suas características são distintas e requer 

do pesquisador, do indivíduo que se propõe a sua análise observar o conjunto de elementos 

que favorecem essas condições no território brasileiro. 

 Partindo dessa proposta detalharemos os elementos refletidos por Rego e Pinzani 

(2013, p. 171 á 188) a respeito da caracterização da pobreza extrema no Brasil que coadunará 

com o mapa do IDF Brasil, mostrando então o desenvolvimento das famílias por estados 

brasileiros. Os elementos trabalhados pelos autores caracterizam as condições de pobreza 

visualizadas no Brasil. Seriam: a) falta de condições básicas para uma vida saudável; b) 

acesso nulo ou irregular a renda; c) trabalho infantil e abandono escolar; d) alta natalidade; 

e) falta de crédito; f) invisibilidade e mudez; g) desigualdade interna as famílias; h) 

vergonha; i) cultura da resignação; j) exclusão da cidadania. 

 Com essas informações, consideramos que esses elementos se interligam com as seis 

dimensões que caracterizam o desenvolvimento das famílias e compõe o IDF (esse foi 

                                                           
26 O caráter redistributivo das políticas sociais serão melhor trabalhado no próximo capitulo, quando 

evidenciaremos o histórico das políticas sociais, que buscam minimizar a pobreza, realizadas no Brasil e seus 

reais impactos no tocante a pobreza e a desigualdade. 
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também um dos motivos que nos levaram a utilizar esses elementos para análise). Vejamos 

abaixo a caracterização de cada um: 

  Falta de condições básicas para uma vida saudável. Dentre os inúmeros fatores que 

dificultam a construção das condições básicas para uma vida saudável destacamos a 

má nutrição, alimentação irregular ou precária, falta de saneamento básico, falta de 

assistência médica gratuita e de qualidade, falta de educação também de qualidade e 

continuada. Todos esses elementos são constitutivos para a permanência do indivíduo 

em estado de pobreza. Na visão dos autores (visão com a qual concordamos), cabe ao 

Estado, buscar através de políticas públicas, a concretização dos bens necessários a 

vida para a camada mais pobre. 

    Acesso nulo ou irregular à renda derivante de um trabalho irregular. Os pobres 

extremos se encontram em situação de desemprego praticamente crônico. São 

relegados a eles, para que possam ao menos matar sua fome, a submissão de trabalhos 

escravos ou semiescravos. Permitem-se a este tipo de trabalho justamente por não 

terem a opção de trabalhos melhores que requerem especialmente qualificação. 

   Trabalho infantil e abandono escolar. Os filhos dos pobres são sujeitos a 

trabalharem27 ainda muito pequenos. Por este motivo costumeiramente abandonam a 

escola resultando na perpetuação do analfabetismo e a impossibilidade de sair da 

miséria por meio da educação. 

   Alta natalidade28. Na verdade devido às próprias condições de pobreza, a falta de 

uma educação preventiva no controle de natalidade e a cultura de que um número 

grande de filhos permitiria um número maior de fonte de renda levava as mulheres 

pobres a gerarem números expressivos de filhos o que acabava resultando em grandes 

problemas econômicos e sociais no seio familiar. 

   Acidentes. Devido à precariedade de suas moradias, a falta de infraestrutura dos 

locais onde habitam, os pobres estão mais sujeitos a acidentes e, portanto, a perda da 

liberdade e da autonomia. 

                                                           
27Este quadro tem mudado significativamente, devido especialmente as exigências de contrapartidas das famílias 

para continuarem beneficiárias do Programa Bolsa Família como a frequência escolar obrigatória das crianças e 

adolescentes. Desse modo, consideramos os avanços importantes, mas é preciso oferecer também escolas de 

qualidade a esse público, pois consideramos que a educação tem papel fundamental no desenvolvimento da 

autonomia do sujeito e da conquista de sua cidadania, uma vez que a mesma, “amplia o horizonte vital e 

cognitivo do indivíduo” (REGO; PINZANI, 2013, p.178). 
28Essa taxa também vem diminuindo ao longo dos anos, contrariando a tão falácia de que o Bolsa Família 

incentivaria a procriação exacerbada, pois as famílias enxergariam nessa possibilidade acréscimos á renda.  A 

esse respeito ver: Alves; Cavenaghi (2013). 
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   Falta de crédito29. Como geralmente não tem nada a oferecer em contrapartida, os 

pobres dificilmente têm acesso a crédito.  

   Invisibilidade e mudez. Os pobres normalmente habitam (quando na cidade) as áreas 

mais periféricas e distantes; na zona rural ficam distantes da sede e do acesso a 

serviços essenciais. Esses pontos contribuem para que os mesmos se tornem invisíveis 

e esquecidos. Da mesma forma, sua mudez é característica, pois os mesmos não têm 

voz. Sua voz e suas dores quase nunca são ouvidas nem sentidas. O pobre não 

aprendeu a gritar, a lutar, a se fazer visto ou ouvido, consolidando a forma mais 

perversa da pobreza que é a pobreza política de acordo com Demo (2003). 

   Desigualdade interna às famílias30. Nas famílias muito pobres a desigualdade entre 

os membros como homens/mulheres, crianças/adultos se tornam mais acentuadas.  

   Vergonha. O sentimento de vergonha sempre esteve presente no cotidiano dos pobres 

acompanhado de baixo autorrespeito. Esse sentimento de vergonha quase sempre inibe 

alguma tentativa de emancipação, pois se sentem incapazes devido a sua situação 

social de, por exemplo, estarem nos mesmos lugares que pessoas de classe mais alta 

ou até de se pronunciarem em determinadas reuniões ou partição pública. 

   Cultura da resignação.31 Os pobres quase sempre aceitam sua pobreza de forma 

resignada. Costuma atribuir a sua situação social a Deus dizendo que o mesmo deseja 

assim, ou como coisa natural da vida. Os mesmos não veem esperança em seu futuro, 

muitas das vezes acreditam que talvez apenas seus filhos possam ascender a uma 

situação econômica-social melhor. Desse modo, essa cultura é perversa; é utilizada 

pelas estruturas religiosas e políticas para a manutenção do status quo social. 

 Exclusão da cidadania. Os pobres continuam excluídos dos seus direitos enquanto 

cidadãos. Essa exclusão se dá de maneira formal (considerando que muitos não 

possuem documentação, nem mesmo registro, sendo, portanto invisíveis perante o 

                                                           
29 Cabe lembrar que o governo vem intensificando a criação de programas de microcrédito com juros quase 

nulos aos mais pobres, especialmente, os beneficiários do Bolsa Família. 
30 Essas desigualdades são trabalhadas pelos CRAS, buscando o fortalecimento de vínculos entre os membros de 

cada núcleo familiar. Essa ação vem dando certo de acordo com algumas assistentes sociais entrevistadas, cuja 

análise se encontra no capítulo 2 e 3 desta dissertação. 
31 Rego e Pinzani (2013) trazem algumas reflexões sobre essa cultura mostrando o início de sua superação a 

partir do Programa Bolsa Família. Os autores chamam a atenção para a necessidade de mudança estrutural capaz 

de acontecer com a junção de políticas emancipatórias e comprometimento assíduo do Estado com os mais 

pobres. 
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Estado e, excluídos dos programas sociais32) e material (escassez de trabalho, renda 

irregulares, falta de vínculos com outras pessoas).  

Os elementos que muito bem evidenciam a caracterização da pobreza no Brasil, uni 

com a ideia de que é preciso maior comprometimento do Estado com a classe pobre que ficou 

esquecida durante séculos na história desse país. É preciso desenvolver políticas catalizadoras 

de desenvolvimento focalizadas, bem como de caráter emancipatório em concomitância com 

a distribuição de renda que supre o mais emergencial que é o direito a vida. Além disso, as 

políticas precisam ser desenvolvidas levando em conta a leitura prévia do território (como 

veremos no próximo capítulo) buscando minimizar as desigualdades territoriais e regionais, 

pois a pobreza no Brasil ganha características peculiares em cada lugar.   

 

1.2.1 A pobreza no território Nordestino e no estado do Rio Grande do Norte: algumas 

considerações e espacialização do problema 

 

É sabido que a teoria científica que analisa o desenvolvimento desigual consiste numa 

tentativa de explicação da lógica das contradições sociais e econômicas dos países de 

capitalismo periférico, marcada pela aplicação no processo histórico. Todo avanço histórico 

conduz a um crescimento diferenciado – que pode ser processado de forma mais ou menos 

rápida – das forças produtivas, segundo a lei dos lugares e a dinâmica dos grupos sociais, em 

razão dos condicionantes naturais, bem como das construções históricas, as quais foram 

socialmente construídas (SMITH, 1988). 

Nesse sentido é válido destacar que a multiplicidade de fatores históricos representa 

condições distintas de desenvolvimento aos ramos da economia e aos segmentos sociais, 

sendo essa a essência da lei do desenvolvimento desigual. Essas formações combinadas e 

articuladas possuem um caráter contraditório e acentuam as especificidades e desigualdades 

existentes no território, este se constituindo na expressão geográfica desse fenômeno, o qual 

revela a natureza contraditória do progresso e do crescimento econômico e a dialética do 

desenvolvimento humano. 

Tendo em vista a discussão apresentada neste capítulo, verificamos que a pobreza e as 

desigualdades sociais, intrínsecas a configuração territorial também resultam do 

desenvolvimento desigual proporcionado especialmente pelo modo de produção capitalista 

em que pese suas forças hegemônicas. No Brasil torna-se visível esse processo, onde algumas 

                                                           
32 De acordo com relatórios do MDS (2011) existem cerca de 700 mil pessoas fora do Cadastro único, 

ferramenta principal para aquisição de alguns direitos e entradas nos programas sociais do governo. 



 

 

68 

regiões do país apresentam índices de desenvolvimento mais acentuado a exemplo do centro 

sul, e outras regiões, a exemplo do Nordeste permanecem a margem deste processo, 

participando contraditoriamente do crescimento econômico tardio e marginal, com uma 

economia atrasada e dependente, além de apresentar a maior concentração de pobreza do país, 

sobretudo no espaço rural semiárido. 

Como o Nordeste Brasileiro se apresentou ao longo de sua história na dicotomia dos 

elementos históricos, sociais e econômicos; evidenciou-se nessa região períodos de períodos 

de acentuado crescimento econômico como no auge da colonização, mas também períodos de 

decadência econômica e social que são sentidos pela sua população até hoje, levando a região 

a ser considerada uma das mais pobres e flagelada do país. Os discursos políticos para essa 

situação visualizada no território nordestino revelam sempre o caráter da seca e do clima 

como inimigos do progresso e desenvolvimento desse território suscitando a tão desenvolvida 

indústria da seca33.  

Se bem que estamos certos de que a pobreza no Nordeste se dá, principalmente, pelas 

desigualdades regionais, a partir das políticas de governo que concentraram ao longo dos 

séculos a riqueza e desenvolvimento no Centro-Sul do país relegando ao Nordeste políticas 

apenas paliativas no que concerne ao crescimento econômico e social desse território, bem 

como pela elite dominante local que sempre se apoderou dos flagelos da seca e das verbas 

destinadas ao seu enfrentamento para continuarem se reelegendo e se perpetuando no poder 

(intensificando a já evidenciada “indústria da seca34”). 

O Nordeste teve sua expansão territorial35 ligada, fundamentalmente, as atividades 

econômicas, tais como, a cana-de-açúcar, a pecuária extensiva, a policultura de subsistência e 

a cotonicultura e sua colonização nordestina tal como a brasileira esteve voltada para os 

ideários da exploração, sem retornos para o meio ambiente e a sociedade que se estabelecia 

nesse território. “Associada à dinâmica econômica regional, pautadas nestas atividades e ao 

                                                           
33Para o homem do campo nordestino, muito mais grave do que as sequentes secas é a indústria que delas fazem 

os poderosos da região. “Em todas as secas do Nordeste surgiu este tipo de ‘indústria’, cuja matéria – prima é a 

apropriação indébita dos dinheiros públicos enviados para socorrer os famintos, ou tráfego de influencia em 

benefício dos detentores do poder ou ainda a montagem de um sistema de exploração em cima de uma população 

exaurida nos seus parcos recursos. É, por excelência, a ‘indústria’ abjeta. [...] Desde o inicio da política de 

combate ás  secas quando o governo tomou as primeira providencias para socorrer os flagelados do Nordeste, 

que os socorros públicos vêm sendo capturados pelas oligarquias municipais e estaduais e utilizados para fins 

eleitoreiros” (SOUZA e FILHO, 1984, p. 90). 
34 Sobre esse tema ver: Souza; Filho (1984). 
35 Não é nosso objetivo detalhar a expansão territorial ou formação da região Nordeste. Estamos abrindo esse 

parêntese apenas a título de contextualização das análises que estamos propondo. Sobre o processo de formação 

do Nordeste ver: Andrade (2005), Araújo (2002), dentre outros. 
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conjunto de relações inerentes a esse processo, surgiu à vida social e política do Nordeste 

Brasileiro [...]” (AZEVEDO, 2007, p. 115). 

Por esses motivos o território Nordestino é marcado por várias disparidades inter-

regionais criadas desde o período colonial, perpassando pelo advento da indústria, chegando 

aos dias atuais; em que o setor terciário se encontra fortalecido, sobretudo, nas metrópoles. 

Dessa forma, o litoral Nordestino tem conhecido um significativo avanço especialmente no 

setor terciário quando visualizados as atividades turísticas.  

Todavia, o Sertão dessa região agrega números inferiores no que concerne a renda per 

capita de sua população e os indicadores sociais (de acordo com dados do IBGE 2010 e do 

MDS 2011). Esse menor dinamismo econômico e social do sertão nordestino tem evidenciado 

ao longo dos anos as ideologias políticas suscitando o fortalecimento da indústria da seca, 

onde as oligarquias desse território procuraram se fortalecer mediante o discurso de que o 

problema da pobreza no Nordeste, essencialmente no sertão nordestino estaria vinculado ao 

clima semiárido onde a falta de chuva é predominante em sua paisagem. 

Contudo, assim como Silva (2009), discordamos dessa ideologia pregada pela elite 

política dominante.  Apoiamos a autora quando nos atenta a respeito dos índices da seca e sua 

vinculação com a pobreza, nos evidenciando que “[...] apesar de os índices serem graves nas 

áreas rurais e no sertão nordestino, não existe uma relação direta entre o clima semiárido e a 

pobreza como é frequentemente enfatizado” (SILVA, 2009, p.42). 

Esse discurso ideológico tem criado no Nordeste os chamados currais eleitorais, onde 

o voto da população fica relegado às políticas assistencialistas que o governo tem dispendido 

a este território especialmente nos períodos de maior estiagem (AZEVEDO, 2007). Essa 

realidade tem alienado boa parte da população nordestina, sobretudo, aqueles que detêm um 

nível de escolaridade baixa, consequentemente, menos poder de crítica, o que culmina na 

proposta de que a pobreza política (trabalhada por Demo, 2003) é muito mais massacrante do 

que a pobreza ligada apenas à falta de renda. 

Desse modo, refletindo acerca da pobreza acentuada no território nordestino, 

percebemos sua vinculação com as forças hegemônicas que comandaram e comandam os 

destinos políticos do país. Diagnosticamos que a problemática da pobreza torna-se mais 

perversa quando utilizada pela elite política, no sentido de se perpetuarem no poder, 

condicionando o pobre como massa de manobra (Demo, 2003), conquistada por troca de 

favores e políticas de caráter estritamente assistencialista, pois quanto mais pobre e pouco 

instruída for uma sociedade, mais facilmente ela será manipulada (SILVA, 2005). 
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Nesse viés Rego e Pinzani (2013, p, 150) lembram que “no caso brasileiro, as 

localidades mais carentes são aquelas que por séculos foram controladas politicamente por 

oligarquias36 locais poderosas e imersas na cultura da violência do arbítrio e do privilégio”. É 

o que visualizamos na região nordeste e em especial no estado do Rio Grande do Norte ainda 

controlado por oligarquias poderosas.  

Esses grupos têm no percurso de suas histórias, isto é, na política do Rio Grande do 

Norte, construído novos arranjos e novas coalizões para se manterem no poder e darem 

continuidade ao sistema oligárquico, utilizando-se “largamente dos recursos de patronagem, 

do clientelismo e do assistencialismo social para cooptar lideranças emergentes e setores 

sociais populares” (SPINELLI, 2010, p.68). Cabe frisar que toda essa conjuntura política 

alimentou no seio da sociedade nordestina acentuada desigualdade. Do coronelismo as 

oligarquias, compostas por núcleos familiares, a sociedade pobre nordestina, bem como em 

outras partes do Brasil, esteve à mercê dos interesses dessa classe dominante, que encontrou 

no processo histórico a oportunidade de se modernizar e estar à frente do comando econômico 

da região. Diante disso: 

 

É possível perceber que a modernização das oligarquias regionais aconteceu 

associada ao desenvolvimento industrial promovido pelo Estado, sem que a 

estrutura agrária fosse alterada. Ou seja, mantiveram-se os interesses e 

padrões conservadores do crescimento econômico e a população pobre mais 

uma vez pagou o preço da reconfiguração social e do super-fortalecimento 

da classe dominante (AZEVEDO, 2007, p. 139). 

 

Podemos contribuir com esse entendimento quando refletimos o programa de 

desenvolvimento regional estabelecido pelo Estado Brasileiro no intuito de desenvolver de 

maneira mais igualitária as regiões do país, criando assim as Superintendências para o 

desenvolvimento. Entretanto, as ações destes órgãos sempre se voltaram para o crescimento 

econômico e estiveram entrelaçados com o interesse das classes dominantes de cada região 

em detrimento da minimização das mazelas das classes menos favorecidas. Esse fenômeno 

tornou-se visível no Nordeste brasileiro no momento em que a indústria da seca como citado 

anteriormente foi o mecanismo utilizado para o desenvolvimento das políticas públicas e dos 

discursos hegemônicos, promovendo ainda mais a elite local dominante. 

                                                           
36 Embora não seja nosso interesse nos aprofundar no histórico das oligarquias nordestinas e norte-rio-grandense, 

estamos adentrando timidamente nesse tema para trazermos á análise mais um dos elementos construtivos da 

pobreza acentuada no Nordeste que vincula-se a pobreza política cuja reflexão é feita por Demo (2003). 
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É o caso da criação da SUDENE37 (Superintendência para o Desenvolvimento do 

Nordeste), que embora juntamente com outros órgãos tais como o DENOCS (Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas) e o BNB (Banco do Nordeste do Brasil), tenha suscitado 

a industrialização e modernização da região, as políticas contra a seca (evento natural) ainda 

foram as mais desenvolvidas, levando os políticos locais à continuação de ações 

conservadoras e assistencialistas como forma de se manterem no poder a partir do 

envolvimento direto com estes órgãos. “[...] Por isso, não é exagero afirmar que desde o 

Império até a SUDENE, mudaram as técnicas, mas permaneceram os mesmos destinatários” 

(SOUZA; MEDEIROS FILHO, 1984, p. 89). Ou seja, os políticos locais são por vezes estes 

destinatários que se apoderam das verbas contra a seca para garantirem suas reeleições. 

Com relação à criação e efetivação da SUDENE, Andrade (1990) vem considerar que 

esta surgiu a partir da ideia desenvolvimentista, intensificando a implantação de obras de 

infraestrutura e o processo de industrialização, mas a mesma não suscitou o tão pregado 

desenvolvimento do Nordeste, ao contrário, tornou essa região ainda mais dependente do 

Centro-Sul do país, servindo como exportadora de matéria prima e de mão-de-obra barata. 

Nesse sentido, o autor evidencia que mesmo após a implantação dessa superintendência: 

 

O Nordeste continua com níveis de desenvolvimento inferiores aos do 

Centro-Sul, tendo-se intensificado o processo de colonização interna, com a 

implantação de parques industriais modernos, mas de propriedade de 

empresas do sudeste e transnacionais, e que a política agrária não teve 

condições de atenuar o poder do latifúndio e de desenvolver a questão 

agrária. O que se observa é que a política desenvolvida integrou ainda mais o 

Nordeste á área mais dinâmica do país, especializando-a na exportação de 

matéria-prima, de mão de obra e de capitais. A dependência e os 

desequilíbrios regionais, ao invés de diminuírem, acentuaram o processo de 

empobrecimento da região (ANDRADE, 1990, p. 32).  

 

De acordo com o autor verificamos que o Nordeste é marcado pelas disparidades em 

relação a outras regiões do país e por sua dependência econômica; embora o texto acima date 

da década de 1990, hoje ainda se visualiza processo semelhante, onde políticas de caráter 

econômico se fazem ineficientes no tocante ao desenvolvimento, sobretudo no Nordeste que 

carece mais do que isso, necessita de políticas com intuito real de desenvolver essa região 

iniciando ente processo pela minimização da desigualdade regional. 

Com vistas a esse pequeno histórico acerca do quadro econômico, político e social da 

região Nordeste, podemos concordar que de fato essa região é uma das mais pobres do Brasil, 

                                                           
37Sobre esse tema ver: Oliveira (1977), Albuquerque; Cavalcanti (1978), Andrade (1990), dentre outros. 
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mas esse fator não está ligado ao clima que predomina na maior parte deste território que é o 

semiárido, e sim as práticas de governo voltadas para o crescimento econômico, suscitadas 

especialmente no Centro-Sul do país, deixando o território nordestino em planos secundários 

e o poder das oligarquias dominantes que se mantiveram reforçadas a partir do discurso 

hegemônico contra a seca. 

 Apesar desse quadro acima mensurado, podemos concordar que houve evolução nos 

indicadores socioeconômicos visualizados na região Nordeste (como veremos ainda neste 

tópico), mas a pobreza, a desigualdade de renda e intrarregional se fizeram cada vez mais 

fortes exigindo do Governo ações catalizadoras de desenvolvimento e minimização das 

desigualdades e pobreza aí visualizadas. Agora, é necessário ressaltar que tais ações, ainda 

são pontuais, o que requer medidas mais eficazes como o desenvolvimento de políticas 

emancipatórias de cunho territorial. 

Não obstante a região Nordeste, o estado do Rio Grande do Norte (RN) também é 

marcado por um número acentuado de desigualdade e pobreza. Embora seja um dos estados 

menos pobre da região em estudo, os números visualizados nesta região ainda são 

significativos. Para tanto, o contexto socioeconômico de ocupação e exploração do território 

Potiguar também são capazes de revelar a desigualdade e a pobreza que ainda perdura no 

estado.  

O RN tem apresentado ao longo dos anos mudanças significativas em sua economia 

evidenciadas no crescimento do PIB, do setor industrial, sobretudo, o setor têxtil; crescimento 

no setor de serviços; introdução de novas atividades agroindustriais como é o caso da 

fruticultura irrigada, especialmente nos polos de Açú e Mossoró; aumento na exploração de 

petróleo e gás natural especialmente no litoral norte do estado; expansão da carcinicultura e 

importantes investimentos em infraestrutura (IICA, 2006). Apesar disso, vale lembrar que a 

economia do Rio Grande do Norte encontrou dinamismo, mas sempre em função dos 

interesses exteriores ao seu espaço, das regras ditadas de fora, levando o estado a uma 

dependência de terceiro nível38, considerada por Andrade (1990).  

Nesse sentido vale ressaltar que esse crescimento na economia potiguar, semelhante ao 

que acontece em toda região Nordeste, ainda se dá de maneira residual e pontual, onde 

                                                           
38 A esse respeito Andrade (1990) vem nos colocar que: “a economia do Rio Grande do Norte vem sendo 

dinamizada em função de interesses exteriores ao seu espaço, desde o período colonial, em uma dependência de 

terceiro nível, sendo o primeiro a dependência brasileira em relação aos grandes centros de capitais 

internacionais, em segundo nível a dependência da região nordestina em relação á brasileira, e em terceiro a 

dependência norte-rio-grandense em relação aos centros mais desenvolvidos da região” (ANDRADE, 1990, p. 

40), embora esse terceiro nível de dependência seja bem menos acentuado na atualidade devido o 

desenvolvimento do setor terciário no Estado. 
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algumas partes do estado são favorecidas com investimentos de capital fixo e flutuante, como 

é o caso da capital Natal e seu entorno e do complexo produtivo Açú/Mossoró, enquanto 

outras como o interior do semiárido ficaram um tanto excluídas desse processo de 

crescimento econômico, especialmente quando houve a decadência da atividade algodoeira 

que era a principal fonte de renda da região sertaneja. Assim, a economia potiguar se 

caracteriza por períodos de decadência dos setores originários de sua economia e formação de 

novos empreendimentos que dão visibilidade ao estado e dinamicidade em seu setor 

econômico.  

 

Desse modo o movimento da economia potiguar nos últimos 30 anos 

caminhou na direção de uma síntese formada pela decadência dos setores 

originários – gado/algodão/sal/açúcar – e pela emergência de um processo de 

implantação de um setor da atividade econômica que é a manifestação do 

que há de mais avançado na base produtiva – o seguimento da agricultura 

irrigada – ou do turismo, que reflete a expansão recente do terciário. Além 

disso, nesta ultima direção surgiram inúmeras experiências de unidades 

produtivas dispersas ao longo de todo Estado em inúmeros ramos da 

atividade, que representam uma possibilidade concreta de desenvolvimento 

futuro. E mais, se de um lado houve decadência produtiva, de outro houve 

transformação. Enquanto naquele primeiro caso foi um movimento geral – 

que afetou a economia do semiárido em geral – no segundo exemplo houve 

uma recuperação de caráter pontual. Então, por suposto, a resultante foi uma 

destruição mais abrangente do que a recuperação, que ficou restrita a alguns 

espaços estaduais. Essa não é necessariamente uma situação dada, e/ou 

imutável, pois enquanto o movimento de destruição já cessou, o movimento 

de construção apresenta tendência de ascensão [...]. (IICA, 2006, p. 49). 

 

O trecho acima demonstra o quanto o território potiguar tem tido um dinamismo 

significativo em sua economia, mesmo assim vale ressaltar que esse dinamismo ainda é de 

caráter pontual, onde algumas áreas do estado ficam relegadas ao empobrecimento econômico 

e excluídas do processo de crescimento que o estado passa a comungar. É o que mostram os 

autores Valença e Gomes (2002), refletindo sobre a inserção dos lugares na globalização, eles 

mencionam que o RN apresenta diferentes níveis de crescimento e de desenvolvimentos em 

seu território refletindo que: 

 

[...] O semiárido nordestino, por exemplo, constitui uma área de exclusão, 

em que a falência econômica da cultura do algodão e da mineração de xelita 

‘conspiram’ contra os lugares, comprometendo sua sobrevivência e inclusão 

no mercado global. Faltam políticas públicas voltadas para esta área. 

Contrariamente, há uma notável concentração de investimentos públicos na 

região de Natal (VALENÇA; GOMES, 2002, p. 22). 
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Desta forma, se torna evidente que um dos problemas no que tange as desigualdades 

no estado do Rio Grande do Norte, reflete na ausência de políticas publicas que busquem o 

dinamismo, sobretudo, social no estado em todas as suas áreas e que não promova apenas o 

desenvolvimento dos espaços com maior poderio econômico. Ocorre aqui o que visualizamos 

em todo o processo de formação do território brasileiro, ou seja, algumas áreas foram mais 

dinamizadas e outras relegadas ao esquecimento por parte do poder público que privilegiou o 

crescimento econômico em detrimento do social. A partir dessa reflexão, percebemos que 

embora o estado potiguar tenha evoluído em sua base produtiva e econômica, boa parte de sua 

população ainda vive em situação de extrema pobreza, necessitada, sobremaneira, de soluções 

não mais paliativas, mas de caráter eficaz; fator este também observado no território nacional 

e nordestino.  

Nessa reflexão acerca da pobreza e desigualdade no território brasileiro, nordestino e 

potiguar, demonstramos neste momento alguns dados coletados pelo IBGE, MDS, PNUD e 

resultados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2011). Esses dados 

darão uma visão do ponto de vista quantificativo39 do flagelo da pobreza visualizado no Brasil 

(como já descrita no item anterior), na região Nordeste com uma concentração significativa 

desse fenômeno e no estado do Rio Grande do Norte de onde evidenciamos nosso recorte 

espacial.  

Vale lembrar que estamos buscando sempre pensar no fenômeno da pobreza de forma 

multidimensional o que nos dá uma dimensão mais qualitativa desta abordagem. Embora, 

destacamos a necessidade da visualização dos números como um auxílio a mais para construir 

a análise sobre a realidade pesquisada. Assim, as tabelas 7 e 8 vem destacar o IDHM nos 

estados do Nordeste para os anos de 1991 e 2010 dando uma visão geral do território 

nordestino a partir dos seus estados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Vale lembrar que embora estejamos buscando uma análise mais qualitativa, não podemos deixar de olhar 

também os números que em conjunto com outros elementos nos permitem refletir acerca da totalidade dos 

fenômenos.  
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Tabela 7 – Estados do Nordeste: IDHM e subíndices/ 1991 

 

Estados/NE IDHM IDHM Renda IDHM 

Longevidade 

IDHM 

Educação 

     

Alagoas 0,370 0,527 0,552 0,174 

Bahia 0,386 0,543 0,582 0,182 

Ceará 0,405 0,532 0,613 0,204 

Maranhão 0,357 0,478 0,551 0,173 

Paraíba 0,382 0,515 0,565 0,191 

Pernambuco 0,440 0,569 0,617 0,242 

Piauí 0,362 0,488 0,595 0,164 

Rio G. do 

Norte 

0,428 0,547 0,591 0,242 

Sergipe 0,408 0,552 0,581 0,211 

    Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil/PNUD 2013. Elaboração da autora. 

  

 

Tabela 8 – Estados do Nordeste: IDHM e subíndices/ 2010 

 

Estados/NE     IDHM IDHM Renda IDHM 

Longevidade 

IDHM 

Educação 

     

Alagoas 0,631 0,641 0,755       0,520 

Bahia 0,660 0,663 0,783       0,555 

Ceará 0,682 0,651 0,793       0,615 

Maranhão 0,639 0,612 0,757       0,562 

Paraíba 0,658 0,656 0,783       0,555 

Pernambuco 0,673 0, 673 0,789       0,574 

Piauí 0,645 0,635 0,777       0,547 

Rio G. do 

Norte 

0,684 0,678 0,792       0,597 

Sergipe 0,665 0,672 0,781       0,560 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil/PNUD 2013. Elaboração da autora. 
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Analisando as tabelas 7 e 8, percebemos que ao longo dos últimos 20 anos houve 

avanços em todos os indicadores distribuídos nos estados nordestinos. Em 1991, o estado com 

pior IDHM era Alagoas com um índice de 0,370 (considerado muito baixo), o mesmo se 

repete para o ano de 2010, estando com 0,631(considerado um índice médio). O estado com 

melhor IDHM em 1991 era Pernambuco apresentando um índice de 0,440. Já para o ano de 

2010 o Rio Grande do Norte se apresenta como o estado com o melhor IDHM sendo de 

0,684. 

A dimensão que apresenta melhores índices nas duas décadas é a de longevidade, 

coadunando com a realidade brasileira. Em todos os estados nordestinos para o ano de 2010 

esse índice é considerado alto. A dimensão que mais cresceu foi a de educação, mas o índice 

ainda se encontra nas faixas de baixo a médio. O Ceará é o único estado que apresenta o 

IDHM educação na faixa de médio, respectivamente 0, 615. Esse dado é um tanto 

preocupante, pois mostra mais uma vez a desigualdade que ainda perdura entre as regiões e 

dentro das regiões. Além disso, consideramos que o acesso à educação é um dos mais 

importantes elementos para a minimização da pobreza. Portanto é preciso melhorar este 

acesso, bem como a qualidade do ensino no Brasil e, sobretudo, na região Nordeste. 

Continuando nossas reflexões sobre a pobreza neste momento apresentamos alguns 

dados sobre a pobreza extrema que é tão perversa e se apresenta em números ainda tão altos. 

A tabela 9 traz uma representação em números percentuais desta problemática no Brasil, no 

Nordeste e no Rio Grande do Norte. 
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Tabela 9 - Distribuição da população e da população em extrema pobreza no Brasil/ 

Nordeste/ Rio Grande do Norte (2010). 

 

 

 
 

Pop/ total 

 

Pop/  

Urbana 

(%) 

 

Pop/ rural 

(%) 

Pop/em 

extrema 

pobreza 

Pop/ 

urbana 

em 

extrema 

pobreza 

(%) 

Pop/ rural 

em 

extrema 

pobreza 

(%) 

 

Brasil 

 

190.755.799 

 

 

     84,36 

 

       15,64 

 

 

      

116.267.197 

 

        53,3 

 

        46,7 

 

Nordeste 

 

Rio 

Grande 

do Norte 

 

53.081.950 

 

 

 

3.168.027 

 

     73,1% 

 

 

 

    77,8% 

 

    26,9 

 

 

 

     22,2% 

 

9.609.803 

 

 

 

405.812 

 

          47,5 

 

 

 

          53,4 

 

      52,5 

 

 

 

     46,6 

Fonte: IBGE/MDS (2010/2011). Elaboração da autora a partir do documento: Rio Grande do Norte Mapa da     

Pobreza extrema (2011). 

 

Refletindo a respeito dos dados da tabela 9, podemos destacar alguns pontos. Primeiro 

fica nítida a comprovação de que o Nordeste é uma das regiões mais pobres do país. Não só 

os números “falam” isso, mas a própria realidade social no que concerne o analfabetismo, 

desemprego, pobreza, habitação (como vimos anteriormente). Em termos de pobreza 

extrema40 o Nordeste agrega mais da metade da população brasileira, são cerca de 9,6 milhões 

de pessoas vivendo nestas condições. Contrário ao Brasil que tem a maior parte da população 

extremamente pobre localizada na zona urbana, o Nordeste apresenta um número maior de 

pessoas nestas condições habitando a zona rural, ou seja, 52,5% dos extremamente pobres, 

demonstrando o quanto esta área ainda necessita de políticas voltadas com exclusividade para 

sanar as suas reais demandas. Já a Zona urbana nordestina também agrega um número 

significativo de pessoas em extrema pobreza, são 47,5% da população nordestina 

extremamente pobre morando a zona urbana. 

Já no estado do Rio Grande do Norte, 405,812 pessoas vivem em condições de 

extrema pobreza e 53,4% deste total se encontram na zona urbana e 46,6 na zona rural. 

                                                           
40 Cabe lembrar mais uma vez que o critério adotado para medir a extrema pobreza é somente o ligado a renda, 

para os domicílios com rendimento. Assim, para designar a população como extremamente pobre ela precisa 

estar dentro da linha de até R$ 70,00 per capita. Quanto aos domicílios sem rendimento, os critérios utilizados 

são a respeito das condições de moradia, como já descrito anteriormente. 
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Embora o RN seja o estado nordestino com menor percentual em relação à pobreza extrema41, 

ainda assim o número de pessoas nessas condições é bastante elevado, portanto, é preciso 

diminuir significativamente essa realidade para que tenhamos um real desenvolvimento na 

dinâmica social e econômica do estado. 

A partir desses dados torna-se visível o quão a região Nordeste necessita de políticas 

eficazes para a minimização da pobreza. Mais do que políticas estritamente econômicas, é 

preciso repensar as condições de vida da polução em extrema pobreza, buscar mecanismos 

que ao menos minimize essa problemática no intuito de conquistar, mesmo que em um futuro 

distante, o desenvolvimento do Brasil e de suas regiões de forma menos desigual. 

Pensando no critério de desigualdade, o índice de Gini mostra que a região Nordeste e, 

por conseguinte, o Rio Grande do Norte ainda se apresenta de maneira muito desigual no que 

concerne a distribuição dos rendimentos mensal das pessoas de 10 anos ou mais, 

caracterizando a concentrada distribuição dos rendimentos na região em estudo. 

 

 
Fonte: PNAD/ IBGE (2011/2012). Elaboração da autora. 

 

De acordo com os dados apresentados no gráfico 2, podemos visualizar que a região 

Nordeste ainda apresenta números de desigualdade e, portanto, de concentração nos 

rendimentos mais elevados do que os números nacionais. Porém, tal como ocorre em todo o 

país esses números vem acompanhando um ritmo de decréscimo. Mas ainda são considerados 

                                                           
41 Na região Nordeste, o Maranhão, seguido do Piauí é o estado que apresenta maiores índices de pobreza 

extrema (IBGE/MDS, 2010). 
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altos. O estado do Rio Grande do Norte por sua vez apresenta o índice maior do que o da 

região Nordeste como um todo, com o índice de Gini correspondendo a 0,535. Embora o 

estado tenha um número de pobreza inferior aos demais estados nordestinos a sua 

desigualdade e concentração de renda ainda se torna muito elevada, perdendo apenas para o 

estado do Sergipe que apresentou o índice de 0,544 em 2011 (IBGE/PNAD 2011). 

Outro dado importante no que diz respeito a reflexão da pobreza a partir da abordagem 

multidimensional é o critério da educação, onde evidenciamos a partir da PNAD (2011), que 

as taxas de analfabetismo no Brasil ainda se apresentam de maneira altíssima, principalmente 

no território nordestino. Assim, no Nordeste a taxa de analfabetismo das pessoas com 10 anos 

ou mais, chegou a 17,1% em 2009 reduzindo para 15,3% em 2011. Embora esses números 

tenham alcançado uma queda, ainda são altos tendo em vista que o Nordeste abriga o maior 

número de analfabetos em termos percentuais do território nacional. A região Brasileira com 

o menor índice foi o Sudeste apresentando uma taxa de 4,4% de analfabetos em 2011. O 

gráfico 3 nos mostra esses dados detalhados. 

 

 
 Fonte: PNAD/ IBGE (2011/2012). Elaboração da autora. 

 

Mediante a reflexão proposta em todo o capítulo de que a pobreza precisa ser refletida, 

sobretudo, na sua abordagem multidimensional, podemos considerar que a região Nordeste 

abriga os índices mais perversos de desigualdade, pobreza e Desenvolvimento Humano, 

diagnosticando assim a necessidade de transformação urgente desse quadro em que o Brasil se 

apresenta com economia crescente, de tecnologia de ponta, mas que ainda se sujeita as leis do 
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mercado internacional em detrimento das necessidades internas e agrega números tão altos de 

desigualdade e de pobreza em seu território. Corroborando com esta reflexão Andrade (1990) 

destaca que: 

 

É necessário, tanto em escala norte-rio-grandense como em escala nacional, 

uma modificação nos paradigmas visados pelo planejamento, a fim de que se 

dê primeira prioridade ao homem, procurando melhorar a qualidade de vida 

da população como um todo, através de medidas prioritárias para aqueles 

produtos destinados ao consumo interno e só secundariamente, atendam á 

demanda do mercado internacional; é urgente que se tenha uma preocupação 

maior com o social e o ecológico, com a utilização dos recursos naturais. É 

necessário que se complemente a independência econômica, fazendo com 

que a economia nacional deixe de ser colonial em seus objetivos para se 

tornar independente, voltada para o mercado interno (ANDRADE, 1990, p. 

41). 

 

Remetendo a reflexão exposta por Andrade, percebemos que embora o autor mencione 

a importância em desenvolver a economia do país voltada, sobretudo, para o mercado interno, 

o autor chama atenção para o cuidado que se precisa ter primeiro com o homem, o cidadão, e 

com a natureza, pois não se pode haver desenvolvimento sem considerarmos esses elementos, 

não se pode haver desenvolvimento de um determinado país apenas com o crescimento 

econômico da nação enquanto sua sociedade permanece pobre e marginalizada. 

Por isso, chamamos a atenção mais uma vez para a necessidade de políticas capazes de 

enfrentar com mais intensidade essa problemática, especialmente no que tange a região 

Nordeste, a qual ficou anos estagnados em seu crescimento e desenvolvimento. Para tanto, é 

preciso que o Estado se volte com mais assiduidade para as questões sociais e não permita que 

os ditames de ordem econômica fiquem a frente (como em toda a história do país) dos 

interesses da sociedade, e que esta se organize de maneira coletiva para lutar contra a situação 

de pobreza e marginalidade em que se encontra. Somente com uma parceria real entre o 

Estado e a sociedade é que poderá de fato ser encontrado o caminho mais correto para o 

crescimento e desenvolvimento do país e de sua população.  

O próximo item desse capítulo apresenta uma problematização a partir do IDF. Até 

agora trouxemos dados e indicadores que dão um panorama geral da questão social no Brasil 

e no Nordeste, ligada, sobretudo, a desigualdade e pobreza ainda massificada nesses espaços. 

Neste item final, trabalharemos com o IDF enquanto indicador social importante para a leitura 

da pobreza levando em conta a discussão da pobreza no seu aspecto multidimensional. Este 

indicador é também utilizado para avaliar ações do governo no que tange a concretização de 

políticas públicas sociais. 
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1.3 O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA (IDF): UMA ANÁLISE E 

PROBLEMATIZAÇÃO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO E NORDESTINO 

 

Como citado acima, trabalhamos com o IDF42, indicador escolhido para ser 

problematizado nesta dissertação. Na verdade a problematização aqui construída a partir deste 

indicador é também uma extensão dos dados e indicadores trabalhados anteriormente, 

revelando-nos ainda outras dimensões que compõem a pobreza e que precisam ser debatidas. 

A escolha por este indicador se deu devido o seu grau de desagregabilidade e também porque 

este trabalha com um número maior de dimensões que compõe a pobreza. Além disso, a 

família se constitui como unidade básica de análise na construção deste indicador como 

veremos na caracterização logo abaixo, coadunando com as ações da Política Nacional de 

Assistência Social que tem matricialidade na família. 

O IDF é um indicador desenvolvido pelos pesquisadores do Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicada/IPEA, objetivando elaborar um indicador sintético que possibilitasse 

dimensionar o grau de desenvolvimento das famílias (BARROS, CARVALHO; FRANCO, 

2003). Este indicador pode ter como fonte de dados o censo do IBGE/PNAD e também o 

CADÚNICO43 (Cadastro único das famílias). O MDS utiliza esse indicador a partir das 

informações do CadÚnico. Portanto, os mapas que apresentaremos com a distribuição 

espacial do IDF tem como fonte primária o Cadúnico considerado como um censo da 

população pobre e das famílias com até três salários mínimos.  

De acordo com os pesquisadores responsáveis pela construção do IDF, este indicador 

torna-se mais concreto e, por conseguinte, preferível de ser utilizado do que o IDH; isso se dá 

devido alguns avanços na elaboração, manuseio e utilização deste indicador em relação ao 

IDH; um dos motivos é que o IDF é composto por 6 dimensões44 que vão além das dimensões 

trabalhadas no IDH e 41 indicadores que vão de encontro com a análise da pobreza do ponto 

de vista multidimensional.  

Outro motivo que consideramos um dos mais importantes é seu gral de 

desagregabilidade, pois só podemos calcular o IDH por área Geográfica, ou seja, unidade 

básica de análise, já o IDF tem a família como unidade básica de análise. Portanto, podemos 

mensurar as condições de vida e de desenvolvimento de uma família, de um grupo social, das 

famílias de uma rua, de um bairro, etc. porque o IDF pode ser facilmente agregado para 

                                                           
42A metodologia para o cálculo do IDF é descrita em Barros, Carvalho e Franco (2003).  
43Sobre o Cadastro Único ver a Introdução desta dissertação 
44Vulnerabilidade da família, acesso ao conhecimento, acesso ao trabalho, disponibilidade de recursos, 

desenvolvimento infantil e condições habitacionais. 
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qualquer grupo demográfico. Além disso, podemos construir uma análise focal no sentido de 

dimensionar nossas análises para uma parcela x da sociedade, no caso, os pobres, pois a fonte 

primária do IDF é o Cadúnico que agrega as informações desse grupo social (BARROS, 

CARVALHO; FRANCO, 2003). 

Na construção do IDF ocorre como se fossem feitas perguntas as famílias que devem 

responder sim ou não. A cada sim computado agrega-se um ponto positivo e a cada não um 

ponto negativo. Essas perguntas são analisadas a partir do CadÚnico que agrega todas as 

informações das famílias e são colocadas numa faixa que vai de 0 a 1. Desse modo, quanto 

mais positivo forem as respostas das famílias no tocante ao acesso a serviços, a composição 

da renda (dentre outros elementos) mais próximo de 1 estará o indicador e o grau de 

desenvolvimento dessa família será maior. Assim, de 0 a 0,300 estamos considerando um IDF 

baixo; de 0,399 a 0,599 é considerado baixo; de 0, 600 a 0, 799 é considerado alto e de 0,800 

a 1 é considerado muito alto o desenvolvimento da família. 

Vale salientar que embora o IDF tenha a família como unidade de analise os 

indicadores são construídos a partir das informações particulares de cada membro que 

compõe a família. Os tópicos a seguir trazem os mapas da distribuição do IDF sintético e suas 

dimensões no território brasileiro com destaque para a região Nordeste. 

 

1.3.1 O Índice de Desenvolvimento da Família – Dimensão: vulnerabilidade da família 

 

A vulnerabilidade da família diz respeito aos recursos que ela tem disponíveis para 

suprir suas necessidades. Neste sentido, a presença de gestantes, nutrizes, crianças, idosos, 

adolescentes, jovens e portadores de deficiência contribuem para aumentar a vulnerabilidade 

da família, pois requer um volume maior de recursos para suprir a necessidade de cada 

membro.  

De acordo com o entendimento acerca da vulnerabilidade, Silva et al. (2012) traçam 

um entendimento acerca do conceito de vulnerabilidade que se aproxima da reflexão aqui 

proposta. Nas palavras das autoras: 

 

O conceito de vulnerabilidade está relacionado ao conjunto de aspectos 

individuais, coletivos, sociais e de disponibilidade de recursos que podem 

resultar em suscetibilidades ao adoecimento ou agravos à saúde. Esses por 

sua vez, não estão relacionados ao aspecto meramente individual, mas, 

também, aos aspectos coletivos e contextuais que envolvem questões sociais, 

políticas, culturais e econômicas (SILVA et al. 2012, p. 04). 
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Desse modo, a vulnerabilidade das famílias está intimamente ligada às questões de 

disponibilidade de recursos e a qualidade da saúde, pois a depender de sua composição, com 

agravos de doenças na família, maior será a dependência de seus membros e a necessidade de 

maiores recursos. O quadro abaixo traz a representação dos componentes de vulnerabilidade 

das famílias a partir dos indicadores que compõe cada componente. 

 

Quadro 1 – IDF-Vulnerabilidade das famílias: Componente e variáveis 

COMPONENTES VARIÁVEIS 

Gestação e amamentação  Ausência de gestantes; 

Ausência de mães amamentando. 

 

Crianças, adolescentes e jovens 

Ausência de crianças; 

Ausência de crianças ou adolescentes;  

Ausência de crianças, adolescentes ou 

jovens. 

Portadores de deficiência e idosos Ausência de portadores de deficiência; 

Ausência de idosos. 

Dependência econômica Presença de cônjuge; 

Mais da metade dos membros encontra-se em 

idade ativa.  

 Fonte: Barros, Carvalho e Mendonça (2008). Organização da autora. 

 

De acordo com o quadro, podemos perceber que a presença de crianças ganha peso na 

dimensão da vulnerabilidade da família, porque esse componente é levado em consideração 

três vezes a mais que a presença dos jovens, por exemplo. O mapa abaixo traz a distribuição 

do IDF-Vulnerabilidade da Família nos municípios do Brasil com destaque para a região 

Nordeste.  
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Figura 2 – IDF- Vulnerabilidade da família: Municípios do Brasil com destaque para os 

municípios da região Nordeste/2010. 
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Analisando o mapa acima percebemos que a maioria dos municípios brasileiros 

apresenta o IDF vulnerabilidade da família na faixa que vai de 0,658 a 0,753, ou seja, nesta 

dimensão as famílias apresentam um desenvolvimento que vai de médio a alto, o mesmo é 

visualizado para os municípios da região Nordeste. A região Norte situa-se como a região 

menos desenvolvida a partir desta dimensão estando a maioria dos seus municípios na faixa 

que vai de 0,547 a 0,658, ou seja, apresentando um baixo a médio desenvolvimento. 

 Nestas perspectivas percebemos que as famílias no Brasil ainda se apresentam com 

grandes vulnerabilidades, onde a composição familiar pode contribuir para agravar essas 

vulnerabilidades visto que, como analisaremos logo abaixo, a disponibilidade de recursos e o 

acesso ao trabalho são dimensões em que as famílias apresentam baixo desenvolvimento 

agravando a vulnerabilidade das famílias, que devido a sua composição precisará de mais 

recursos para sanar suas necessidades. 

 

1.3.2 O Índice de Desenvolvimento da Família – Dimensão: acesso ao conhecimento 

 

O acesso ao conhecimento é sem sombra de dúvidas uma das mais importantes 

dimensões que permite o indivíduo superar a pobreza. Como já discutido neste capítulo, a 

educação no país vem ao longo do tempo melhorando, mas ainda não alcançou patamares 

elevados, a exemplo disso, o IDHM educação45, registrou nesta dimensão o menor número na 

maioria dos estados brasileiros, mesmo tendo sido a dimensão que mais cresceu nas últimas 

décadas. Do mesmo modo veremos ocorrer com a distribuição do IDF a partir dessa dimensão 

nos municípios brasileiros; de acordo com os dados do CadÚnico os indicadores para a 

dimensão do conhecimento são construídos a partir de três componentes, o analfabetismo, a 

escolaridade e a qualificação profissional. Vejamos o quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45Analisado no tópico 1.2 
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Quadro 2 – IDF- Acesso ao conhecimento: Componente e variáveis 

 

COMPONENTES VARIÁVEIS 

Analfabetismo Ausência de adulto analfabeto; 

Ausência de adulto analfabeto funcional. 

 

 

 

Escolaridade 

Presença de pelo menos um adulto com o 

ensino fundamental completo; 

Presença de pelo menos um adulto com 

ensino médio completo; 

Presença de pelo menos um adulto com 

educação superior. 

Qualificação profissional Presença de pelo menos um trabalhador com 

qualificação média ou alta. 

 Fonte: Barros, Carvalho e Franco (2003). Organização da autora. 

 

A partir desses componentes e variáveis é constituído a dimensão do acesso ao 

conhecimento. Note que no quadro 2 o analfabetismo recebe peso maior que o analfabetismo 

funcional. Do mesmo modo, a educação superior recebe peso maior do que a educação 

fundamental “uma vez que toda a família contendo pelo menos uma pessoa com alguma 

educação superior também apresenta pelo menos uma pessoa com educação fundamental e 

média completa” (BARROS, CARVALHO e FRANCO, 2003, p. 08). A figura abaixo traz a 

distribuição espacial do IDF na dimensão do acesso ao conhecimento para os municípios 

brasileiros, vejamos: 
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Figura 3 - IDF- Acesso ao conhecimento: Municípios do Brasil com destaque para os 

municípios da região Nordeste/2010. 
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Como vimos o IDF na dimensão do acesso ao conhecimento é construído por 

indicadores que abrange a questão do analfabetismo, grau de escolaridade dos membros da 

família e qualificação profissional. Isso mostra quando há a presença de analfabetos ou 

analfabetos funcionais na família esse indicador tende a piorar. Por isso, é importante investir 

em políticas de alfabetização acompanhadas de melhorias no ensino, na estrutura das escolas, 

na valorização do profissional dentre outros. Embora, não podemos negar que houve 

melhorias significativas nesta área, especialmente na questão do acesso a cursos superiores 

como discutido neste capítulo, sentimos que ainda é preciso avançar, sobretudo, na melhoria 

da base do ensino, ou seja, é preciso maiores investimentos e implementações de políticas 

públicas para o ensino básico, o que se constituirá em mecanismo de libertação do cidadão. 

De acordo com o mapa acima podemos diagnosticar que é nesta dimensão que 

encontram alguns dos piores indicadores do país no que tange o IDF, pois em todo o país, em 

relação aos municípios, nenhum município apresenta este índice na faixa de médio. O pior 

indicador está na faixa de 0,045 á 0,173 (alguns municípios da Bahia e Piauí estão nesta faixa, 

no Brasil há um total de 8 municípios) e o melhor na faixa de 0,424 á 0,549. Neste sentido, 

mesmo os pobres tendo conquistado maiores oportunidades de acesso ao conhecimento, o 

número de indivíduos nas famílias com esse acesso ainda é pequeno.  

Mais uma vez, é nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste que esta dimensão apresenta 

um número melhor. Já as regiões Norte e Nordeste apresentam boa parte dos seus municípios 

com fragilidade nesta dimensão. No que se referem aos estados nordestinos, Alagoas seguido 

de Piauí apresentam boa parte dos municípios com baixo índice de desenvolvimento na 

dimensão do acesso ao conhecimento. Já o Rio Grande do Norte, seguido do Ceará e 

Pernambuco são os estados com índices melhores nesta dimensão. No entanto, a maioria dos 

municípios desses estados, mesmo apresentando indicadores melhores, esses ainda são 

considerados baixos nas faixas de 0,298 á 0,424. 

 

1.3.3 O Índice de Desenvolvimento da Família – Dimensão: acesso ao trabalho 

 

Essa dimensão é também considerada uma das mais importantes dimensões do 

desenvolvimento da família, pois de nada adianta dotar a família de conhecimento e 

qualificação profissional se não são oferecidos meios de trabalho, ou melhor, dizendo, 

condições e oportunidade de trabalho para por em prática as habilidades adquiridas. Desse 

modo, “a importância de dar a uma pessoa os conhecimentos necessários para que ela 

desempenhe uma determinada função será dramaticamente reduzida, caso ela não venha a ter 
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a oportunidade de realiza-la” (BARROS, CARVALHO e FRANCO, 2003, p. 11). Assim, o 

acesso ao trabalho refere-se à oportunidade que uma pessoa tem de utilizar sua capacidade 

produtiva. A dimensão do acesso ao trabalho é construída a partir de componentes como, 

disponibilidade de trabalho, qualidade dos postos de trabalho e remuneração. Esses 

componentes são concretizados a partir de algumas variáveis. O quadro abaixo traz essa 

caracterização: 

 

Quadro 3 – IDF- Acesso ao trabalho: Componentes e variáveis 

 

COMPONENTES  VARIÁVEIS 

 

 

Disponibilidade de trabalho 

Mais da metade dos membros em idade ativa 

encontra-se ocupada; 

Presença de pelo menos um trabalhador a 

mais de seis meses no trabalho atual. 

 

 

Qualidade do posto de trabalho 

Presença de pelo menos um ocupado no setor 

formal; 

Presença de pelo menos um ocupado em 

atividade não agrícola. 

 

 

Remuneração 

Presença de pelo menos um ocupado com 

rendimento superior a um salário mínimo; 

Presença de pelo menos um ocupado com 

rendimento superior a dois salários mínimos. 

 Fonte: Barros, Carvalho e Franco (2003). Organização da autora. 

 

Como mostra o quadro 3, na dimensão do acesso ao trabalho o componente 

remuneração possui grande destaque em que a presença de pelo menos um trabalhador com 

remuneração superior a dois salários mínimos implicará na presença de pelo menos um 

ocupado com rendimento superior a um salário mínimo formando aí o efeito “cascata” na 

construção desses indicadores (BARROS, CARVALHO e FRANCO, 2003). Esses 

componentes e variáveis destacados acima formam então a dimensão do acesso ao trabalho 

que como veremos é uma das dimensões que apresenta o índice mais baixo de 

desenvolvimento da família. 
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Figura 4 - IDF- Acesso ao trabalho: Municípios do Brasil com destaque para os municípios 

da região Nordeste/2010 
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A dimensão IDF do acesso ao trabalho está organizada a partir da seleção de vários 

componentes e variáveis como vimos anteriormente. De acordo com o mapa acima, é na 

dimensão do acesso ao trabalho que se encontram os piores índices do país, portanto, o menor 

desenvolvimento das famílias estando na faixa de 0,010 á 0, 126, ou seja, muito baixo. O 

melhor índice nesta dimensão está na faixa de 0,360 á 0,473 considerado baixo. Neste sentido, 

embora haja um investimento na qualificação, não se está investindo na multiplicação dos 

postos de trabalho e oportunidade de acesso. Os piores municípios nesta dimensão são os 

municípios do Norte e do Nordeste, mas é possível visualizar a mesma situação em todo o 

país só que em menor quantidade nas regiões Sul e Sudeste.  

Em relação aos municípios nordestinos podemos diagnosticar situação semelhante em 

todos com grande fragilidade nessa dimensão. De acordo com o mapa o estado do Ceará se 

mostra como o melhor estado nesta dimensão, o que não significa um alto desenvolvimento, 

pois de acordo com os indicadores, por serem muito baixos denotam um baixo 

desenvolvimento na dimensão do acesso ao trabalho como visto nos demais estados. 

 

1.3.4 O Índice de Desenvolvimento da Família – Dimensão: disponibilidade de recursos 

 

A disponibilidade de recursos é mais uma dimensão que compõe o IDF, também é 

uma dimensão de muita relevância que se constitui a partir da renda familiar. A esse respeito, 

Francelino (2012) coloca que: 

 

A disponibilidade de recursos é outra dimensão presente na construção do 

IDF, pois para garantir a satisfação das necessidades básicas de uma família, 

também deve-se levar em conta o acesso a recursos. Dessa forma, entender 

como se dimensiona a renda dentro do âmbito familiar é de grande 

centralidade posto que, na sociedade capitalista, de alguma forma a 

satisfação das necessidades passa pelo componente de renda, mesmo 

considerando que a satisfação das necessidades ultrapassa o aspecto 

monetário (FRANCELINO, 2012, p. 75).  

 

Nesse sentido, embora, tenhamos defendido que a análise da pobreza deve ir além da 

análise da renda, acreditamos ser esta um elemento emergencial para a ascensão do pobre em 

mundo ditado pelas regras capitalistas. Dotar os pobres de recursos é possibilitá-los ao menos 

suprir suas maiores necessidades, ainda mais, aquelas ligadas a sua sobrevivência. Assim, “na 

medida em que a maioria das necessidades básicas de uma família pode ser satisfeita através 

de bens e serviços adquiridos no mercado, a renda familiar per capita passa a ser um recurso 
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fundamental na determinação do seu bem-estar” (BARROS, CARVALHO; MENDONÇA, 

2008, p. 16).  

A dimensão disponibilidade de recursos é construída a partir de alguns componentes, 

sendo eles, extrema pobreza, pobreza e capacidade de geração de renda. Vale lembrar que a 

pobreza e extrema pobreza são consideradas apenas levando em conta a renda per capita da 

família onde a família extremamente pobre é aquela que apresenta uma renda per capita 

inferior a R$ 70,00. Vejamos o quadro abaixo que caracteriza os componentes a partir de suas 

variáveis. 

 

Quadro 4: IDF- Disponibilidade de recursos: Componentes e variáveis 

COMPONENTES VARIÁVEIS 

 

 

Extrema pobreza 

Despesa familiar per capita superior à linha 

da extrema pobreza; 

Renda família per capita superior à linha de 

extrema pobreza. 

 

 

Pobreza 

Despesa familiar per capita superior à linha 

de pobreza; 

Renda familiar per capita superior à linha de 

pobreza. 

Capacidade de geração de renda Maior parte da renda familiar não advém de 

transferências. 

 Fonte: Barros, Carvalho e Franco (2003). Organização da autora. 

 

De acordo com a construção dos componentes e variáveis que formam a dimensão da 

disponibilidade de recursos, podemos perceber que quanto mais a família for capaz de gerar 

de maneira autônoma a sua renda, mais desenvolvida ela se torna, uma vez que não dependerá 

tanto da ajuda de terceiros ou de transferências estatais. Analisando a tabela acima 

percebemos mais uma vez efeito cascata dando peso maior a extrema pobreza, ao passo que, 

se a família possui rendimento superior a linha de pobreza ela também possuirá rendimento 

superior alinha da extrema pobreza (BARROS, CARVALHO e FRANCO, 2003). A figura 

abaixo traz a distribuição do IDF nesta dimensão para os municípios do Brasil, destacando os 

municípios nordestinos, Vejamos: 

 



 

 

93 

Figura 5 - IDF- disponibilidade de recursos: Municípios do Brasil com destaque para os 

municípios da região Nordeste/2010 
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A disponibilidade de recursos se torna elemento importante na análise da pobreza, pois 

é a renda gerada autonomamente pela família, bem como os recursos advindos de 

transferência monetária do governo, por exemplo, que constitui a renda per capita de uma 

família e permite a esta sua sustentabilidade e independência. Ao contrário, sem uma renda 

monetária significativa a família se torna vulnerável e totalmente dependente, tendo, portanto, 

um baixo desenvolvimento na dimensão da disponibilidade de recursos. 

Apesar da visualização do mapa nos conduzir á uma precoce análise em 

considerarmos essa dimensão como a pior no que tange os indicadores, é preciso um cuidado 

para que a visualização não suprima a análise. Desse modo, a dimensão com os piores 

indicadores é a que diz respeito ao acesso ao trabalho (como vimos anteriormente). 

 No entanto, de acordo com o mapa acima a dimensão da disponibilidade de recurso 

também precisa melhorar, pois embora os indicadores não sejam tão baixos como a dimensão 

do trabalho, é preciso avançar para que as famílias tenham um bom desenvolvimento neste 

indicador onde os piores municípios estão na faixa de 0,306 á 0,434 e os melhores na faixa de 

0,691 á 0,819 (lembrando que apenas cerca de 100 municípios estão nesta faixa o que denota 

a grande concentração de renda). 

É nas regiões do Centro-Oeste, Sul e Sudeste que se encontram os municípios com 

maior desenvolvimento na dimensão de disponibilidade de recursos. Os municípios do Norte 

e Nordeste se apresentam em sua maioria como os mais frágeis nesta dimensão; dentre os 

municípios nordestinos os que apresentam melhor índice são os do Rio Grande do Norte; já os 

municípios dos estados do Piauí seguidos dos municípios do Maranhão se apresentam como 

os menos desenvolvidos na dimensão dos recursos. 

Mesmo que, como já falamos anteriormente, o Brasil tem diminuído 

significativamente a extrema pobreza, isso devido a políticas de governo como os reajustes do 

salário mínimo e também devido ao Programa Bolsa Família que analisaremos no próximo 

capítulo. Esses reajustes e transferência monetária têm contribuído para um avanço 

significativo na disponibilidade de recursos aos pobres no Brasil. 

 

1.3.5 O Índice de Desenvolvimento da Família – Dimensão: desenvolvimento infantil 

 

O desenvolvimento infantil é uma meta importante em uma sociedade que busca se 

desenvolver, sendo que “uma das principais metas de qualquer sociedade é garantir sempre, a 

cada criança, oportunidades para o seu pleno desenvolvimento” (BARROS, CARVALHO e 

MENDONÇA, 2008, p. 17).  
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Na construção do IDF na dimensão do desenvolvimento infantil é levado em 

consideração algumas variáveis que em conjunto formam o Índice. Dentre essas variáveis 

podemos destacar o trabalho precoce, o acesso á escola, o progresso escolar e a mortalidade 

infantil. O quadro abaixo traz essas informações: 

 

Quadro 5: IDF- Desenvolvimento infantil: Componentes e variáveis 

COMPONENTES VARIÁVEIS 

 

 

Trabalho precoce 

Ausência de crianças com menos de 14 anos 

trabalhando; 

Ausência de criança com menos de 16 anos 

trabalhando. 

 

Acesso à escola 

Ausência de criança até 06 anos fora da escola; 

Ausência de criança de 7-14 anos fora da escola; 

Ausência de criança de 7-17 anos fora da escola. 

 

Progresso escolar 

Ausência de criança de até 14 anos com mais de dois 

anos de atraso; 

Ausência de adolescente analfabeto; 

Ausência de jovem de 15-17 anos analfabeto. 

 

Mortalidade infantil 

Ausência de mãe cujo filho tenha morrido; 

Há, no máximo, uma mãe cujo filho tenha morrido; 

Ausência de mãe cujo filho tenha nascido morto. 

 Fonte: Barros, Carvalho e Franco (2003). Organização da autora. 

 

Mais uma vez essas variáveis que são os indicadores de cada componente apresentam 

em alguns componentes o efeito cascata, por exemplo, a ausência de crianças com menos de 

14 anos trabalhando ganha mais peso do que a ausência de adolescente entre 14 e 16 anos. 

Além disso, a frequência escolar de crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos ganha mais peso 

do que à de jovens entre 15 e 17 anos. Neste sentido, quanto menos houver crianças 

trabalhando e cada vez mais frequentando as escolas, maior será o desenvolvimento da 

família nesta dimensão (BARROS, CARVALHO e FRANCO, 2003). O mapa a seguir nos 

traz um panorama de como está distribuído o IDF – dimensão do desenvolvimento infantil no 

Brasil. 
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Figura 6 - IDF- desenvolvimento infantil: Municípios do Brasil com destaque para os 

municípios da região Nordeste/2010. 
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Observando o mapa da figura 6, diagnosticamos que o IDF – desenvolvimento infantil 

se figura como melhor índice, portanto, melhor dimensão analisada. Isso se dá especialmente 

devido aos programas e políticas46 destinadas à melhoria da vida das crianças. Algumas ações 

merecem destaque como a luta contra o trabalho infantil e as condicionalidades47 do Programa 

Bolsa Família que determina as crianças estarem devidamente matriculadas e assíduas na 

escola para que a família continue a receber o benefício. Neste sentido, Oliveira e Loreiro 

(2010) afirmam que: 

 

Quando as famílias pobres dependem do trabalho dos seus membros mais 

jovens ao invés de investir na educação deles, elas correm o risco de 

perpetuar a pobreza de uma geração para outra. A baixa escolaridade, 

causada pela entrada precoce no mercado de trabalho, tem o efeito de limitar 

as oportunidades de emprego a postos de trabalho que não exige qualificação 

e que dão baixa remuneração (OLIVEIRA, LOREIRO, 2010, p. 20). 

 

Essa afirmação deixa nítido que investir na criança e adolescente é um dever do 

Estado, é um compromisso que a sociedade deve assumir para a médio e longo prazo 

construir um país menos desigual, ou ao menos mais digno com suas crianças que serão o 

próprio futuro. 

O mapa nos mostra que os municípios com piores indicadores neste índice estão numa 

faixa de 0,829 á 0,867, que na verdade corresponde á um índice elevado, ou seja, no Brasil os 

pobres em sua maioria estão conquistando um bom desenvolvimento infantil de suas crianças. 

Alguns municípios especialmente do Norte apresentam os menores índices. A maioria dos 

municípios dos estados nordestinos está na faixa que vai de 0,903 á 0,974, ou seja, com um 

ótimo desenvolvimento infantil. 

De acordo com os dados acima, estruturando os bons resultados visualizados no IDF – 

Desenvolvimento infantil; somos guiados a ter esperança de um Brasil melhor, pois nossas 

crianças pobres estão vivendo mais, trabalhando menos e participando mais do ensino escolar, 

embora ainda precário em muitos territórios brasileiros. 

 

1.3.6 O Índice de Desenvolvimento da Família – Dimensão: Condições habitacionais 

 

Por fim, a última dimensão trabalhada no IDF é as condições habitacionais. Essa 

dimensão também ganha aspecto relevante por sua intrínseca relação com as condições de 

                                                           
46Para uma análise detalhada desses avanços, sobretudo das políticas que contribuíram para a melhoria no 

desenvolvimento infantil ver Rasella et al (2013). 
47Sobre as condicionalidades do Programa Bolsa Família ver: Cireno, Silva e Proença (2013). 
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saúde. As condições habitacionais permite revelar a qualidade de vida das famílias no que 

tange sua moradia. Esta dimensão é construída a partir de alguns componentes que lhe dão 

peso e importância, sendo a) propriedade, b) déficit habitacional, c) abrigabilidade d) acesso a 

abastecimento de água, e) acesso a saneamento, f) acesso á coleta de lixo e g) acesso a energia 

elétrica (BARROS, CARVALHO; MENDONÇA, 2008). O quadro abaixo apresenta esses 

componentes e suas variáveis. 

 

Quadro 6 – DF- Condições habitacionais: Componentes e variáveis 

COMPONENTES VARIÁVEIS 

 

Propriedade 

Domicílio próprio; 

Domicílio próprio ou cedido. 

 

Déficit habitacional  

Densidade de até dois moradores por 

dormitório. 

Abrigabilidade Material de construção permanente. 

Acesso a abastecimento de água Acesso adequado à água. 

Acesso a saneamento Esgotamento sanitário adequado. 

Acesso a coleta de lixo Lixo é coletado. 

Acesso a energia elétrica Acesso a eletricidade. 

 

 

 

Acesso a bens duráveis 

Acesso a fogão e geladeira; 

Acesso a fogão, geladeira, televisor ou rádio; 

Acesso a fogão, geladeira, televisor ou rádio 

e telefone; 

Acesso a fogão, geladeira, televisor ou rádio, 

telefone e computador. 

 Fonte: Barros, Carvalho e Franco (2003). Organização da autora. 

 

De acordo com o quadro 6, podemos perceber o efeito cascata na variável do 

domicilio próprio, ou seja, a família com domicilio próprio ganha uma pontuação a mais na 

construção desse indicador. Embora todos os componentes acima sejam importantes na 

construção do indicador das condições habitacionais das famílias, vale lembrar que outros 

componentes como falta de segurança e a distância da moradia para a escola e o posto de 

saúde, por exemplo, não são considerados nesta construção, portanto não dão a totalidade da 

vulnerabilidade da família nesta dimensão, mas aproximam desta totalidade uma vez que 

agrega oito componentes diferentes considerados importantes para a análise aqui proposta. 
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Figura 7 - IDF- Condições habitacionais: Municípios do Brasil com destaque para os municípios 

da região Nordeste/2010 
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Analisando o mapa acima, podemos chegar á algumas considerações. Primeiro essa 

dimensão não é uma das mais graves no país, pois a maior parte dos pobres no Brasil está na 

faixa de habitação que vai de 0,638 á 0,795, ou seja, de médio a alto. Isso se dá em boa 

medida devido as políticas habitacionais, e de infraestrutura como a de energia elétrica. 

Mesmo assim, ainda é necessário melhorar as condições habitacionais das famílias, pois ainda 

existe um número significativo de famílias com moradias precárias, especialmente nas 

grandes cidades.  

A maioria dos municípios com os piores indicadores se encontra especialmente no 

Norte e Nordeste do país apresentando um IDF condições habitacionais na faixa de 0,325 á 

0,482. O Sul e o Sudeste têm boa parte dos seus munícipios com um IDF alto e muito alto. No 

que tange a região Nordeste, o Rio Grande do Norte é o estado que tem os melhores índices 

em relação a habitação em seus municípios. Já o estado do Maranhão se apresenta como o 

menos desenvolvido nesta dimensão. Desse modo, como já frisamos é preciso melhorar a 

qualidade de vida dos pobres, e permitir-lhe uma moradia digna, disponibilizar os recursos 

necessários para uma vida melhor é o dever mais urgente do Estado brasileiro. 

Refletindo acerca da construção desse capítulo e, por conseguinte, dissertação, 

podemos traçar algumas considerações para o momento. Primeiro, é preciso analisar a 

pobreza numa perspectiva multidimensional, ou seja, buscando analisar as várias dimensões 

de um mesmo fenômeno para não incorrer no erro da mensuração da pobreza apenas pelo 

critério da renda como muito já foi feito. Neste sentido, buscamos trazer uma análise mesmo 

que sucinta do IDF e suas seis dimensões para o Brasil, Nordeste e Rio Grande do Norte, 

relacionando a discussão conceitual da pobreza multidimensional com a problematização do 

IDF e suas dimensões.  

Assim, as reflexões aqui traçadas a partir desse conjunto de dados nos conduziram á 

algumas análises sobre a pobreza e desigualdade em escalas diferentes, da nacional á estadual. 

Comungamos que apesar dos nossos esforços ainda, fizemos uma análise superficial por não 

termos adentrado na escala do cotidiano48, mas esse conjunto de dados e indicadores nos 

direciona á um panorama geral a respeito da desigualdade e pobreza ainda acentuada no país, 

especialmente nos estados do Norte e Nordeste. Contudo, percebemos que ao longo das 

décadas as condições de vida de muitos brasileiros estão melhorando, resultado do maior 

dinamismo na formulação e implementação das políticas públicas sociais (como veremos 

                                                           
48Faremos isso no último capítulo ao trabalharmos com Pau dos Ferros/RN 
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melhor no próximo capítulo), especialmente as educacionais, de transferências de renda, os 

reajustes salariais, dentre outras. 

Por fim, muito ainda precisa ser feito. As políticas precisam ser elaboradas levando em 

consideração a conjuntura territorial, não podendo ser apenas institucionais, pois é a dinâmica 

territorial que revela todas as faces da desigualdade e da pobreza, desse modo, o território 

deve ser o chão das políticas sociais como veremos no próximo capítulo. 

 

1.3.7 O Índice de Desenvolvimento da Família – Indicador Sintético 

 

O Indicador sintético do IDF agrega as seis dimensões mencionadas no tópico anterior 

e permite uma análise geral das condições de vida das famílias nos municípios brasileiros com 

destaque para a região nordeste. O mapa abaixo apresenta o IDF – Indicador sintético nos 

municípios do Brasil. 
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Figura 8 – IDF- Indicador Sintético: Municípios do Brasil com destaque para os municípios 

da região Nordeste/2010. 
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Como vimos acima, o IDF é um indicador que vai de uma escala de 0 á 1, sendo que 

quanto mais perto de um melhor a situação da família e quanto mais próximo de 0 pior a 

situação social e econômica da família. De acordo com o mapa da figura 1 podemos traçar um 

perfil mesmo que sintético das condições socioeconômicas das famílias no Brasil. Desse 

modo, o quantitativo de 266 municípios brasileiros possui um IDF na faixa de 0,414 á 0,429, 

considerado um IDF muito baixo. A maioria desses municípios está localizada nas regiões 

Norte e Nordeste comungando com a discussão feita neste capítulo de que perduram as 

desigualdades regionais, pois é nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste que se localizam os 

municípios com os melhores IDFs. A esse respeito, de acordo com o mapa acima, apenas 

cerca de 110 municípios apresentam um IDF que vai de médio a alto, como já frisado, a 

maioria está na região Sul e Sudeste.  

Entre os estados da região Nordeste, podemos diagnosticar que o Rio Grande do Norte 

e o Ceará se apresentam como os estados com os melhores indicadores. Em contrapartida, o 

Maranhão e Piauí são os estados em que os municípios se apresentam com o IDF nas faixas 

de muito baixo á baixo, ou seja, de 0,414 á 0, 589. Isso também nos leva a pensar na pobreza 

e desigualdade intra-regional.  

Desse modo, é necessário que se busque avanços em termo de políticas públicas com 

vistas a diminuir as desigualdades regionais, mas também as desigualdades territoriais, pois é 

o território revelador dos processos que desenvolveram a pobreza acentuada e os mecanismos 

para diminuição da mesma.  

Por fim, a partir das análises já realizadas neste capítulo compreendemos que muito 

ainda precisa ser feito no campo das políticas públicas com vistas a minimização da pobreza e 

da desigualdade. Para tanto, as políticas precisam ser elaboradas levando em consideração a 

conjuntura territorial, não podendo ser apenas institucionais, pois é a dinâmica territorial que 

revela todas as faces da desigualdade e da pobreza. Assim, o território deve ser o chão das 

políticas sociais como veremos no próximo capítulo. 
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CAPITULO 2: TERRITÓRIO E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL: UM OLHAR 

SOBRE AS POLÍTICAS SOCIAIS QUE VISAM A MINIMIZAÇÃO DA POBREZA 

 

Pensar o território é ir contra a 

institucionalidade ainda modelo da política 

social, pois pensar o território é antes de tudo, 

pensar o cidadão. 

(Dirce Koga) 

 

O trabalho do geógrafo na contemporaneidade é frequentemente posto em reflexão, 

especialmente por ser a Geografia a ciência que estuda a totalidade do espaço, perpassando 

por outros conceitos importantes como é o de território, bem como, por outros elementos que 

se imbricam no território como é o caso da sociedade, do Estado e de suas ações.   

Partimos do pressuposto de que o Estado se apresenta como um agente do território. 

Neste sentido, buscamos trazer algumas reflexões a respeito do Estado brasileiro que ora se 

figura como contraditório, pois de um lado ele é responsável por reforçar certas 

desigualdades, constituinte dentro das leis de mercado e por outro, é agente fundamental na 

minimização das desigualdades e pobrezas a partir das ações de implementação das políticas 

públicas. Conclui-se que o Estado é um agente contraditório, dialético.  

Na elaboração deste capítulo (bem como nos demais, embora com menos ênfase), 

buscamos refletir a importância da leitura do território para a compreensão da problemática 

social que envolve a pobreza e a desigualdade refletida na dinâmica territorial, bem como a 

reflexão acerca das políticas públicas sociais implementadas visando a minimização da 

pobreza. Objetivamos refletir as relações no e pelo território a partir do entendimento acerca 

desse conceito e dos seus elementos constituintes, que podem formar certa “territorialidade”, 

a saber: Estado, sociedade e políticas públicas. 

Desse modo, para complementar nossas discussões procuramos realizar uma reflexão 

acerca das políticas públicas tidas como uma ação do Estado no território, e em especial as 

políticas públicas sociais voltadas exclusivamente para atender as demandas da sociedade. 

Essas se apresentam de forma complexa porque se chocam sempre com o discurso 

hegemônico que promove o desenvolvimento econômico em detrimento do social. Após esta 
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reflexão, ainda neste capítulo, fazemos uma análise da PNAS (2004) /NOB-SUAS (2005) 49, 

buscando compreender de que forma estão estruturadas e refletidas as diretrizes da Política de 

Assistência Social no Brasil, e seu vínculo com o território, uma vez que no texto da PNAS 

(2004), o conceito de território é empregado como central na gestão e execução da política 

social. Realizamos ainda uma reflexão acerca do Programa Bolsa Família do Governo 

Federal, sendo esse reconhecido como um programa de grande abrangência no cenário 

nacional, e responsável direto por algumas melhorias nos indicadores sociais, tais como 

melhoria de renda e minimização da pobreza extrema no país. A análise desse programa leva 

em conta seu planejamento, sua execução, suas ações e suas demandas contrapondo com as 

falas de algumas beneficiárias residentes no município de Pau dos Ferros/RN, que se 

configura como o recorte espacial dessa pesquisa. 

 

2.1 ESTADO ENQUANTO AGENTE TERRITORIAL 

 

Pretendemos aqui refletir sobre o modelo de Estado que vigora na sociedade brasileira, 

um Estado marcado pelas práticas liberais e coibido em diversos momentos pelo 

neoliberalismo que age em confronto direto com o que foi o Estado de Bem Estar Social. Para 

a ideologia neoliberalista o Estado precisa ter um caráter mínimo, permitindo a livre produção 

e circulação dentro da ótica capitalista, onde a hegemonia da economia está sempre à frente 

dos ideais sociais.  

O “[...] capitalismo liberal implanta selvageria, porque coincide com a lei do mais 

forte, que é precisamente a falta total de lei” (DEMO, 1990, p.62). Nesse sentido, trazemos 

uma discussão sobre o Estado que permite a lei do mais forte, muitas vezes em detrimento do 

desenvolvimento das camadas sociais menos abastadas, e a Sociedade com suas 

problemáticas, demandas e força, mas que necessita especialmente das ações do Estado desde 

que estas ocorram em prol do bem comum, em concomitância com os ideários da sociedade 

civil, pensadas por ela (a sociedade) e com ela. 

Assim, o Estado não existiu desde sempre, mas resulta do embate entre classes, de 

modo que sua emergência se faz primaz para mediar as relações de produção, que são 

desiguais e, portanto a divisão de classes. Nessa perspectiva, o Estado se configura enquanto a 

única instituição capaz de regular com legitimidade o funcionamento da economia e garante 

juridicamente a propriedade privada dada sua vinculação com o modo de produção capitalista 

                                                           
49PNAS/Política Nacional de Assistência Social. NOB-SUAS/Norma Operacional Básica 



 

 

106 

(GRUPPI, 1986). Desse modo, o Estado tornou-se forte, ou melhor, tornou-se um super- 

Estado, uma criatura maior que o seu criador, como nos assegura Demo (1990): 

 

Temos um super-Estado, em vários sentidos: porque manipula mais da 

metade dos investimentos produtivos; porque é em muitos lugares, sobretudo 

nos mais pobres, o maior empregador; porque invade todas as esferas da 

sociedade, pelo menos com sua burocracia. No entanto, a característica de 

super-Estado se vislumbra sobre tudo no fato de que escapa a sociedade 

civil, embora seja por esta sustentado. É uma criatura que ficou maior que 

seu criador e já o domina (DEMO, 1990, p.61). 

 

Nestes termos concordamos com a ideia de que temos um super-Estado, especialmente 

quando refletimos as suas medidas burocráticas, normatizadoras e intervencionistas. Temos 

um Estado regulador e ao mesmo tempo mantedor das práticas neoliberais em que as questões 

sociais são muitas das vezes deixadas em plano secundário para atender primeiro as leis de 

mercado, os ideários das forças hegemônicas. 

A Nova República, que está em vigência desde o fim da ditadura militar, em 

concomitância com a Constituição de 1988, também conhecida como a Constituição “cidadã”, 

se reafirma ou se reflete sobre os aspectos democráticos que passaram a reger a nossa 

sociedade a partir da construção da cidadania. No entanto, precisamos compreender a 

cidadania a partir de um conjunto de direitos: os direitos civis, políticos e sociais construídos 

dentro de uma democracia.  

Nesse sentido nos questionamos sobre o que é, de fato, a democracia. E vemos que o 

significado da palavra democracia é a de “governo do povo”, onde a institucionalização do 

poder do Estado vem da vontade e do consenso da maioria da população. É um sistema em 

que as pessoas de um país podem participar da vida política, podendo essa participação 

ocorrer através de eleições, plebiscitos e referendos.  Dentro de uma democracia, as pessoas 

possuem liberdade de expressão e manifestações de suas opiniões quando, geralmente, em 

uma constituição igualitária, o poder está na mão do povo. Esse regime pode ocorrer de forma 

direta ou representativa.  

A democracia direta, de acordo com Bobbio (1986), seria aquela marcada pela 

inexistência de um representante: o próprio indivíduo participa das decisões pertinentes ao 

Estado do qual faz parte. Enquanto que na democracia representativa, como no caso 

brasileiro, temos a presença de um representante eleito pelo povo para que possa tomar 

decisões em prol da população. 
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Todavia o que temos percebido são as constantes contradições geradas no modelo de 

democracia representativa e liberal adotada pelo Brasil, de modo que: 

 

A política chega a tomar a forma de um “negócio”, particular como qualquer 

outro, diluindo o próprio sentido da ação política. O Estado democrático 

representativo põe em cena um grupo ativo, encarregado da representação, e 

um grupo que se permanece atomizado e voltado para a satisfação dos 

interesses materiais e tende à passividade. O primeiro é o grupo dos 

governantes de profissão que dedicam totalmente à vida política. O que os 

impele a confundir os seus próprios interesses com o bem comum. Esse 

processo de apropriação particular do público pode adotar formas de 

dominação social e política anunciadora de um controle total da sociedade 

pelo Estado (ROSENFIELD 2006, p.75, grifo do autor). 

 

Com Base nessa compreensão, percebemos que a Sociedade Civil torna-se 

subserviente ao Estado, devido esse controle que o Estado mantém, provendo o mínimo no 

que tange às demandas da sociedade, se colocando como o único provedor da justiça social 

(mas que na verdade possui uma ação limitada a esse respeito quando pensamos no Estado 

brasileiro), mas servindo cada vez mais as leis de mercado. Entretanto, o maior problema da 

subserviência da sociedade ao Estado está mais na sua falta de organização, pois o que se 

percebe é que o Estado apresenta sempre alguma forma de organização, já a sociedade civil 

aparece quase sempre desorganizada e conformista (DEMO, 1990). 

Nesse contexto compreendemos a pobreza, exemplo das mazelas sociais, como um 

problema estrutural que decorre do não cumprimento dos direitos sociais e está diretamente 

associado ao processo de formação do Estado nacional, a partir das relações de poder 

construtoras do território e de territorialidades diversas bem como, a uma série de processos 

engendrados na atualidade, daí a contradição que permeia o modo de produção capitalista. 

Contradição esta que também permeia a ação do Estado, pois se de um lado ele precisa 

atender as demandas do mercado, por outro, ele é o agente máximo na formulação e execução 

das políticas sociais no território brasileiro, além disso, ele gera demanda e informações para 

que essas políticas sejam territorializadas como bem evidencia Rossi (2012): 

 

O Estado é tomado em seu papel ativo e de suma relevância na produção das 

desigualdades sociais e na acentuação dos processos excludentes. No 

entanto, em seu caráter contraditório, o Estado também demanda 

informações e dados sociais para a intervenção, que ajudam na elaboração e 

implementação das políticas públicas de enfrentamento das desigualdades 

(ROSSI, 2012, p. 13). 
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Diante disso, percebemos que uma das formas de minimizar uma das maiores 

problemáticas sociais como é a pobreza, se concretiza na força da sociedade organizada que 

em conjunto com as ações do Estado, busque no seu meio sua capacidade participativa na 

conquista e efetivação da liberdade e do desenvolvimento social pregado pela Constituição 

Federal. 

 Dessa maneira, deverá haver a dialética necessária entre sociedade civil e Estado, que 

propicia o ambiente democrático na conquista dos direitos sociais que serão providos pela 

instância maior (Estado), mas pensados pela base, para quem esses direitos estão reservados 

(a sociedade). Mediante esse entendimento, a política voltada para a redução da pobreza só 

poderá, de fato, alcançar bons resultados se for pensada, planejada e executada com a 

participação maciça do pobre, para quem ela é desenvolvida. 

Embora haja divergência quanto à importância dada ao Estado em seus diversos 

campos de atuação (econômico, político, social, dentre outros), comungamos com Demo 

(1990) quando nos leva a refletir que precisamos sim do Estado, mas um Estado de direito, 

democraticamente construído e concebido. Um Estado menos burocrático, mais transparente e 

com o poder de fato descentralizado, que tem na sociedade o agente que ordena o seu 

trabalho, tornando o Estado “coisa pública”, elemento criado pela e para a sociedade. 

 Nesse intuito, “[...] é fundamental cercar o Estado pela cidadania organizada, antes 

que nos tornemos uma sociedade cujo ideal seja parasitar o Estado” (DEMO, 1990, p.96). 

Dessa forma, consideramos o Estado como um agente necessário, pois sendo esse inevitável 

“[...] o que importa é seu controle democrático, o que obviamente se efetiva por meio do 

cidadão organizado, que é capaz de dizer que Estado lhe convém, que é capaz de reagir, 

quando o Estado nega um direito fundamental” (SECCHIM; PETTENE, 1999, p. 36).   

Embasados nesse conhecimento, refletimos sobre o papel da sociedade em se 

fortalecer para então atuar juntamente com o Estado, controlando-o em benefício das 

demandas sociais. Por isso: 

 

O exercício do Estado deve ser pautado nas políticas originadas da sociedade 

civil e que se formam com a prática da cidadania que se postam frente ao 

Estado não o considerando um Estado tutelar, doador, assistencialista, 

compensatório, mas controlando o Estado, tentando colocar no Estado o que 

convém aos cidadãos. (SECCHIM; PETTENE, 1999). 

 

Como consequências, deve-se de fato haver a continuação do Estado, mas um Estado a 

serviço da sociedade; para tanto, se faz necessário repensar o modelo atual, bem como a 

concepção que vem sendo concebida desse agente, considerando sua intervenção política, 
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econômica e social, pois acreditamos que o fim do Estado (se é que seria possível sua 

extinção) promoveria um caos no contexto da sociedade, de suas lutas e conquistas. 

Assim, precisamos considerar o Estado enquanto processo moldado historicamente 

pelas relações de poder, se constituindo como figura central no que tange o conflito entre a 

valorização das leis de mercado e as demandas da sociedade sendo, portanto, a principal 

instituição na articulação e satisfação desses interesses conflitantes. 

Acerca da reflexão sobre o Estado e sua função enquanto agente responsável por 

prover o bem-estar da sociedade, Lindo (2011) compreende que: 

 

[...] o Estado deve ser entendido como um processo. Vinculado ao espaço 

por meio das relações complexas que envolvem a produção de um espaço 

social, político, econômico, associado a um conjunto de leis e convenções 

sustentadas por valores. Deve ser concebido como forma histórica, 

envolvido com relações de poder em que conflitos de diferentes grupos de 

interesse se apresentam e se embatem – incluindo os grupos que representam 

o próprio Estado; também é agente, sendo uma das suas funções situar-se no 

confronto de interesses de grupos e classes sociais e promover o bem-estar 

da sociedade (LINDO, 2011, p. 61).  

 

No que tange as políticas públicas, em especial as políticas públicas sociais, o Estado 

possui um papel relevante atuando como agente propiciador das melhorias sociais, atendendo 

assim, as demandas da sociedade. A esse respeito, Secchim e Pettene (1999) asseguram que: 

 

[...] O Estado detém papel relevante na política social, considerando uma 

instância de serviço público e um lugar importante de equalização de 

oportunidades. Um Estado democrático, pautado por valores humanísticos, 

não pode se eximir desta responsabilidade. É um dever do Estado dar forma 

e cor neste desenho estratégico de aprimorar os critérios de equidade do 

atendimento ás famílias e grupos vulneráveis da população (SECCHIM; 

PETTENE, 1999). 

 

De acordo com os autores, o Estado passa a ser agente inevitável para a concretização 

da melhoria das problemáticas sociais, e uma das maneiras de possibilitar essas melhorias se 

configura na construção e implementação das políticas sociais. No Brasil ainda não ocorreu 

uma restruturação do Estado, mas concordamos com Chaui (2013) que a forma de Governar o 

país na última década50 tem melhorado significativamente as questões sociais, pois embora, 

continue se investindo muito na economia, o Governo assumiu o compromisso de retomar e 

reconstruir as políticas sociais buscando a minimização da pobreza e pobreza extrema (e esse 

compromisso tem alcançado resultados significativos como vimos no primeiro capítulo). 

                                                           
50 Para uma leitura acerca do papel do Governo Brasileiro na última década ver: Sader (2013). 
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Essas políticas seriam a forma do “[...] Estado intervir em questões sociais expressas pelo 

conjunto de desigualdades (re) produzidas pelas contradições do modo capitalista de produção 

e consequentemente pelas relações sociais [...]” (LINDO, 2011, p. 61).  

Em consonância com palavras de Lindo (2011), compreendemos que o Estado atua 

enquanto agente necessário na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Sua 

ação em gerar demandas e informação para a concretização das políticas se faz 

contundentemente importante. Cabe ainda lembrar que para ter maior respaldo e significância 

na transformação da realidade social essas políticas precisam ter o território como elemento 

primeiro de análise e precisam ser pensadas em conjunto com outros agentes como a própria 

sociedade civil atuantes no território, o que nos permite visualizar a abordagem relacional 

desses elementos, a saber: território, Estado e políticas públicas.  

 

2.2 TERRITÓRIO E POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA ABORDAGEM RELACIONAL 

 

Escolhemos trabalhar com o conceito de território a partir das reflexões geográficas, 

primeiro por sua intrínseca relação com a construção e efetivação das políticas públicas, uma 

vez que é o território elemento chave de análise para conhecermos as condições sociais 

resultadas da produção territorial ao longo dos tempos e, segundo, porque este conceito 

passou a fazer parte da política social brasileira na última década sendo interpretado como um 

recorte areal onde ocorrerá as devidas intervenções por parte do Estado e de seus agentes.  

Portanto, cabe aos geógrafos adentrarem mais nas discussões acerca das desigualdades 

e das políticas públicas que são implementadas a partir da abordagem territorial, onde a 

Geografia contribui significativamente com esta reflexão, pois existe um componente, ou seja, 

as relações sociais que produzem as desigualdades e, por conseguinte, produzem o território. 

Nesse processo Rossi aponta que: 

 

[...] o uso do conceito de território, a partir das contribuições oriundas da 

Geografia, permite problematizar tal movimento dinâmico como 

procedimento que pode contribuir na discussão a respeito da perspectiva 

territorial nas políticas públicas. O território evidencia a manifestação 

empírica, concreta e presente em toda a realidade em que podemos perceber 

os diversos interesses, barganhas, ambições, desejos materializados, a 

produção de desigualdades e dificuldades presentes para distintos grupos 

sociais [...] (ROSSI, 2012, p. 13). 

 

Por isso, justificamos a utilização deste conceito para uma reflexão coerente a cerca da 

realidade em que estão inseridos milhares de brasileiros, ou seja, os pobres. Assim, 
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buscaremos refletir as relações no e pelo território a partir do entendimento acerca desse 

conceito e dos seus elementos constituintes. Dessa forma, objetivamos com as reflexões aqui 

sugeridas revelar a perspectiva territorial nas políticas públicas, tendo em vista, que “a 

perspectiva territorial nas políticas públicas abrange a discussão sobre os procedimentos 

envolvidos no processo de reconhecimento contínuo do território que estas ajudam a 

produzir” (ROSSI, 2012, p.27). Neste sentido buscamos analisar o conceito de território 

verticalizando as nossas análises para a Política de Assistência Social (PNAS) e o Programa 

Bolsa Família (PBF) ao final do capítulo. 

 

2.2.1 Discutindo o conceito de território numa perspectiva geográfica enquanto “chão” 

das políticas públicas 

 

Na tentativa constante do fazer ciência encontramos frente a momentos que, refletir os 

conceitos da ciência a qual estudamos é algo intrínseco à prática do pesquisador, do cientista. 

Dessa forma, pensando na ciência geográfica, refletir os seus conceitos ou designar um 

conceito chave a ela não é tarefa fácil, uma vez que percebemos a imbricação dos conceitos e 

a necessidade de compreendê-los numa perspectiva relacional, em que todos dialogam entre si 

e nos dão a visão de totalidade das relações sociais em estudo. 

Nesse sentido, percebemos que os conceitos devem ser antes de qualquer coisa 

transformadores da realidade ou possibilidades de interpretação do real. Pensando nisso, 

corroboramos com a reflexão de Haesbaert (2009) quando coloca que “[...] o conceito ou, se 

preferirmos, o conceituar, é também uma ação, um ‘acontecimento’ [...] pelo simples fato de 

que nossa interpretação nunca é descomprometida e neutra [...]” (HAESBAERT, 2009, p. 98). 

Com vistas nisto conceituar venha a ser uma ação e que agindo não somos neutros, 

fica clara a importância de projetarmos esta ação na análise das relações sociais, dos conflitos 

que engendram a realidade contemporânea; assim, exercendo a tarefa de conceituar ou apenas 

de refletir os conceitos, efetivamos também certa ação na realidade social na perspectiva de 

transformá-la ou de apenas analisar a sua dinâmica. 

Destarte reportando ao conceito de território, visualizamos sua importância ao refletir 

as problemáticas sociais como a pobreza e as desigualdades, que se materializam no território 

a partir das relações de poder. Nessa ótica, esta primeira sessão tem por objetivo refletir sobre 

o conceito de território à luz de estudiosos como Raffestin, (1993) Souza (1995/2009), 

Rogerio Haesbaert (2004/2009), Lindo (2011), Rossi (2012), e outros, já que a 

problematização acerca desse conceito feita por esses autores é realizada por caminhos que 
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em diversos momentos se imbricam. Nesse intento, fica justificado o caminho traçado, onde a 

partir da reflexão do território buscamos compreender a problemática da pobreza e das 

desigualdades, bem como as políticas públicas, que devem ter no território ação inicial, 

desenvolvidas com intuito de enfrentar essas problemáticas. 

Mediados por essa reflexão, percebemos que o conceito de território ganhou 

relevância nas discussões do mundo acadêmico, político e social, sobretudo a partir da década 

de 1970. Um dos principais autores a trabalhar com esse conceito foi o Geografo Francês 

Claude Raffestin, especialmente em sua obra “Por uma Geografia do Poder”, momento em 

que se intensificaram os debates acerca do conceito. 

Nessa perspectiva, Raffestin (1993) traz a ideia de território como sendo esse posterior 

ao espaço e não sinônimos, resultado das ações aí executadas por diferentes atores. A visão do 

autor mostra que: 

 

[...] O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 

conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em 

qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço concreta ou abstratamente (por 

exemplo, pela representação), o ator “territorializa” o espaço. [...] O 

território se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção, a partir 

do espaço [...] (RAFFESTIN, 1993, p. 143/144, grifos do autor). 

 

No trecho supracitado, acerca do território, Raffestin (1993) inicia sua reflexão 

questionando a construção do território unicamente pelo poder Estatal, que foi sugerido por 

Ratzel em seus estudos, mostrando que a visão do território a partir dessa perspectiva torna-se 

limitada, uma vez que para Raffestin (1993), ocorre a sobrevivência de múltiplos poderes que 

se chocam através de fluxos desiguais de energia e de informação no âmbito das relações 

sociais. Enquanto isso, do Estado ao indivíduo, passando por organizações pequenas ou 

grandes, encontra-se atores ou agentes produtores do território.  

O Estado está sempre (re) organizando o território, o mesmo ocorre com as empresas; 

assim todos nós elaboramos estratégias de produção que constantemente se chocam com 

outras estratégias do poder; o que seria o território a manifestação do poder exercido por 

diferentes atores; sendo território produto e reflexo das relações de poder.  

Aqui, encontramos mais uma vez, nexos entre o território e as políticas sociais, pois 

“[...] assim como em outras políticas, na política de assistência social, o poder está contido em 

todas as fases” (LINDO, 2011, p. 138) desde o seu agendamento até sua avaliação. Ou seja, o 

poder se encontra presente em todas as relações sociais, bem como na elaboração de políticas 
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como as que buscam a minimização da desigualdade e pobreza sendo a manifestação desse 

poder responsável pela concretização ou não das ações no território. 

Embasados nesse pensamento, abordando a importância da leitura do território no 

trabalho com as políticas sociais, percebemos sua relevância especialmente quando o 

refletimos a partir das relações de poder, responsáveis diretas pela criação do território, sua 

dinamização e desigualdades verificadas na dinâmica territorial.  Assim, as relações de poder 

que se visualizam no processo de produção e reprodução do território possibilitam a 

identificação da desigualdade social e suas manifestações. A esse respeito Lindo (2011) 

entende que: 

 

Os territórios são produzidos a partir de múltiplas determinações/relações 

sociais, incluindo especialmente as relações de poder. Essas, existentes no 

processo de produção e reprodução de um território, nos permitem melhor 

visualizar e compreender a desigualdade social e todas as suas manifestações 

e os seus desdobramentos espaciais. (LINDO, 2011, p. 36) 

 

 Por conseguinte, as relações de poder podem resultar na construção das desigualdades 

e pobreza; portanto, o estudo da pobreza e das políticas sociais de enfrentamento desta 

problemática perpassa sobremaneira, pelo estudo do território concretizado pelo poder em 

suas múltiplas manifestações. 

É o que Haesbaert (2004) também problematiza quando aponta que o território 

enquanto mediação espacial do poder sendo o interpretado de modo relacional, perpassando 

pelo mundo simbólico, bem como pelas relações estritamente econômicas, ou seja, o poder 

em todas as dimensões constituintes do território. Sendo assim: 

 

[...] o território relacionalmente falando, ou seja, enquanto mediação espacial 

de poder resulta da interação diferenciada entre múltiplas dimensões deste 

poder, desde sua natureza estritamente política até seu caráter mais 

propriamente simbólico, passando pelas relações dentro do chamado poder 

econômico, indissociáveis da esfera jurídico-política. (HAESBAERT, 2004, 

p.93) 

 

De acordo com o texto mencionado, o poder imbricado na construção do território 

pode se manifestar de diversas formas; desde poder eminentemente político ao poder 

econômico. O poder é então elemento constituinte do território e, portanto, fundamental na 

análise das relações sociais. Assim, seriam as relações de poder em todas as suas dimensões 

capazes de criar e dinamizar o território ou empobrecer seus atores sociais. 



 

 

114 

Souza (1995) também compartilha com a discussão de território perpassando pelas 

dimensões do poder; para o autor [...] “o território é fundamentalmente um espaço definido e 

delimitado por e a partir de relações de poder” (SOUZA, 1995, p. 34). Nessa perspectiva, o 

território ganha flexibilidade, é compreendido como um campo de forças, que para o autor 

pode ser socialmente construído e desconstruído nessa dinamização do poder a partir de 

estratégias diversas “[...] por isso mesmo, pensar em território implica pensar em interesses 

materializados, em influências, em estratégias, de maneira mais ampla. Trata-se de pensar em 

exercício de poder” (ROSSI, 2012, p. 28). 

Já Raffestin (2009) mais uma vez nos auxilia nas reflexões acerca de operacionalizar o 

estudo do território. Para compreender melhor o campo operatório e a atuação dos atores na 

construção, transformação e consolidação do território o autor nos mostra caminhos de 

operacionalizar esse estudo para o planejamento territorial que também se encaixa no 

planejamento e execução das políticas públicas (que serão abordadas ainda nesse capítulo). 

Trata-se de um modelo constituído de variáveis; essas variáveis correspondem aos agentes 

constituintes de poder (Estado, agentes imobiliários, empresas, sociedade civil, dentre outros) 

capazes de efetivarem ação no território.  

Esses agentes, que podem ser individuais ou grupos, necessitam de outras variáveis 

para manifestarem suas ações. No modelo de Raffestin (2009): a força de trabalho; os meios, 

instrumentos materiais e imateriais; o programa que seria o conjunto das intenções, dos 

objetivos; um ambiente orgânico e /ou inorgânico; um ambiente social. A junção desses 

ambientes constrói o ambiente geral onde decorrerão os meios de intervenção produzindo ou 

dinamizando o território (RAFFESTIN, 2009).  

O respectivo autor nos leva a compreender os procedimentos capazes de efetuar ações 

no território que são ações constituintes de poder, construindo-o/reconstruindo-o, 

desconstruindo-o ou apenas dinamizando-o. A materialização das políticas públicas, tidas 

como uma ação do Estado no território (muitas vezes em conjunto com a sociedade civil e 

empresas) pode possibilitar essa construção e dinamização do território, especialmente 

quando pensamos nas territorialidades marcadas por maiores índices de pobreza e 

desigualdade, onde as ações de enfrentamento por meio das políticas sociais são cada vez 

mais necessárias. 

Ainda discutindo sobre o território, Raffestin (2009) fala do sistema territorial como 

“produto e meio de produção” e sobre a territorialidade, formada quase que exclusivamente 

pelas relações sociais de produção. Para o autor “[...] a territorialidade pode ser definida como 
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um conjunto de relações que se originam num sistema tridimensional sociedade-espaço-

tempo” (RAFFESTIN, 1993.p.160).  

Dessa maneira a territorialidade se constitui de relações cotidianas, em escalas 

diversas, em tempos diversos e que, por conseguinte, pode revelar o velho no novo, bem 

como o inverso a partir das relações sociais de produção. São, assim, as ações dos agentes 

criando e efetivando a territorialidade moldada a partir das atuações percebidas no “contexto 

sócio-histórico e espaço-temporal”. Nesse sentido, o território não é inerte, e sim dinâmico, 

processual e conflituoso, nele se estabelece diversas territorialidades que são a materialidade 

das relações sociais, pois:  

 

[...] o território é instituído por sujeitos e grupos sociais que se afirmam por 

meio dele. Assim, há sempre território e territorialidade, ou seja, processos 

sociais de territorialização. Num mesmo território, há, sempre, múltiplas 

territorialidades (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 42). 

 

O autor mostra que o território não é anterior ou exterior a sociedade, todavia se 

constitui como uma construção social, política, cultural e também econômica; daí sua 

vinculação com as relações sociais enquanto produto e produtor de tais relações que 

manifestam determinadas territorialidade. No entanto, o território tende a naturalizar as 

relações sociais de poder por sua característica de abrigo mesmo em uma sociedade dividida, 

por isso dizer que em um mesmo território há sempre múltiplas territorialidades. 

Haesbaert (2009), também evidencia a discussão da territorialidade, a partir do que ele 

considerou como território em uma de suas obras referindo-se a este como constituinte de 

múltiplas forças do poder material, no caso das relações econômicas e políticas, e do poder 

simbólico (imaterial) no que se refere às relações culturais. Assim, também, a territorialidade 

se constitui da materialidade, mas não só dessa, como da dimensão simbólica e é a partir 

dessa dimensão que Haesbaert (2004) ressalta que todo território possui uma materialidade, 

contudo nem toda materialidade possui um território51. 

Outra contribuição desse autor para o estudo do território é o que ele define como 

“contenção territorial” classificada, como um quase conceito. A contenção territorial utilizada 

especialmente pelo Estado e pelas classes dominantes se verifica no ato de conter a 

mobilidade, de conter determinados fluxos, de conter o outro, mas que ao mesmo tempo se 

                                                           
51 Hasebaert (2009) cita como exemplo dessa reflexão a “Terra Prometida”, que não constituía um território, mas 

um espaço simbólico.  
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verifica “o estar contido”. Exemplo disso são os condomínios fechados, em que as classes 

mais abastadas se enclausuram na busca do conter o outro.  

No entanto, o outro52 sempre estará presente nas formas materiais e imateriais como 

no medo. Haesbaert (2009) coloca ainda que embora existam mecanismos que suscitam a 

contenção da fluidez e da mobilidade, o “outro” está sempre encontrando caminhos e 

mecanismos para sobreviver e ultrapassar as barreiras da contenção.  

O ato de conter se torna tão perverso quando especialmente se inibe o direito 

constitucional do ir e vir, ou seja, da mobilidade social. O pobre é sempre vítima dessas 

formas de contenção, pois muitas das vezes são “proibidos” de circular em determinados 

espaços; além disso, a presença dos pobres passa quase sempre despercebida pelas classes 

mais altas, suas angústias, fome, e marginalização nem sempre é ouvida; só são notados 

quando transgridem certar regras convencionais “sua invisibilidade se converte em perigosa 

visibilidade” (REGO; PINZANI, 2013, p. 181) 

Retornando as dimensões que compõem o território, quem se aproxima das reflexões 

propostas por Haesbaert, (2009) de que o território deve ser visto como resultados das 

múltiplas relações do poder que vai do econômico ao simbólico é Souza (2009) ao dizer que o 

território não pode ser designado apenas como um conceito político, mas também, é um 

conceito de cunho cultural e econômico. O que ocorre é que não devemos ter uma visão 

cartesiana da relação dos conceitos e que as dimensões do conceito de território (política, 

cultural e econômica) poderão, em um dado momento, ganhar relevância, uma em detrimento 

da outra devido ao interesse de quem pesquisa; em outras palavras essas três dimensões 

constituem o território e devem ser vistas de maneira conjunta mesmo quando é necessário 

enfatizar apenas uma delas.  

Souza (2009) defende, ainda, que o território seria constituído de materialidades, mas 

também de imaterialidades, pois valorizando somente o material estaríamos incorrendo no 

erro de “coisificar53” o território, esta ideia de Souza se assemelha com a proposta de 

território refletida por Haesbaert (2009), e pela constituição da territorialidade pensada 

inicialmente por Raffestin (1993). 

 Estas reflexões deixam claro que o território é, de fato, um campo de forças que nele 

se imbricam, disputando, numa relação espaço-tempo, pela sobrevivência ou pela 

permanência do poder, da força das verticalizações, das hegemonias e contra-hegemonias. O 

                                                           
52 O outro aqui é interpretado como o indivíduo de classe inferior; excluído e marginalizado que se apresenta de 

forma material, na própria presença física, como também na forma imaterial, no sentimento do medo. 
53 Coisificar no sentido de interpretar o território a partir de objetos, coisas materiais. 
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território não é regido pela inércia, mas pela dinâmica constante da ação dos homens, das 

empresas, do Estado, da sociedade, (que constituem os atores na proposta de Raffestin (2009) 

e que evidenciamos como agentes dentro da nossa proposta de trabalho) atuantes na 

construção, efetivação e dinamização (ou não) do território.   

Outro autor que trabalhou o conceito de território54 e que na verdade não dialoga com 

alguns autores que trouxemos para a discussão como por exemplo, Hasbaert, é o professor 

Milton Santos. As suas reflexões (ainda que inacabadas) a respeito do uso do território 

aproxima esse conceito da discussão que buscamos trazer sobre política pública, ou seja, o 

uso do território pelo Estado para gerar a territorialização das políticas públicas sociais que 

também são capazes de produzir outras territorialidades que sejam menos desiguais. Em 

suma, o território é revelador das relações aí produzidas e produtor dessas relações, portanto, 

elemento importante na elaboração e implementação das políticas públicas já que é no 

território que a história do homem em todas as suas dimensões se realiza. Nesse interim: 

 

O território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as 

paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, 

onde a história do homem plenamente a partir das manifestações da 

sua existência (SANTOS, 2002, p. 9). 

 

Nota-se que território é revelador de todas as dimensões da vida do homem; e é 

elemento importante de análise quando discutimos a política social sendo ponto de partida 

para a elaboração e implementação das políticas de redução das desigualdades, pois “há 

desigualdades sociais que são em primeiro lugar, desigualdades socioterritoriais, pois derivam 

do lugar onde cada qual se encontra” (SANTOS, 2007, p. 32). Assim, as desigualdades 

sociais são intrínsecas as desigualdades socioterritoriais não podendo ser analisadas como se 

fossem totalmente distintas, pois uma resulta na/da outra.  

 Koga (2011) reforça os nexos existentes entre território, relações sociais e políticas 

públicas sinalizando a compreensão desse conceito como sendo o “chão” concreto das 

políticas sociais, esse chão denso, complexo, contraditório e de interesses diversos, ou seja, é 

no território que se processam todas as relações, as relações de poder, as relações de 

solidariedade, bem como as relações de desigualdades. Porquanto, é o território elemento 

fundamental para o desvendamento da realidade social, bem como para a intervenção do 

poder público. Nesse sentido a autora fala que: 

                                                           
54Embora não tenha tido tempo suficiente para problematizar esse conceito como o autor fez com o conceito de 

espaço, pois já estava em seus últimos anos de vida. 
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O território também representa o chão do exercício da cidadania, pois 

cidadania significa vida ativa no território, onde se concretizam as relações 

sociais, as relações de vizinhança e solidariedade, as relações de poder. É no 

território que as desigualdades sociais tornam-se evidentes entre os cidadãos, 

as condições de vida entre os moradores de uma mesma cidade mostram-se 

diferenciadas, a presença/ausência dos serviços públicos se faz sentir e onde 

a qualidade desses mesmos serviços se mostram desiguais (KOKA, 2011, p. 

35). 

 

Em acordo com as reflexões propostas pela autora acima, as políticas sociais 

desenvolvidas no Brasil (como veremos ainda neste capítulo) são de cunho institucional. 

Desenvolver políticas apenas pelo viés da institucionalidade (que se materializa 

setorialmente) é ir contra os direitos constitucionais da cidadania, pois é preciso que o cidadão 

seja elemento chave, por isso é preciso pensar o território, uma vez que pensar o território é 

pensar o cidadão, é ir contra a institucionalidade ainda modelo da política social no país é 

pensar em escalas, onde a do cotidiano se torna mais reveladora da realidade social. Desse 

modo, pensar o território não é pensar em uma área recortada como muitos fazem; pensar o 

território é levar em conta todos os elementos que o constitui, especialmente as relações 

sociais. 

Outro pensamento importante sobre esse tema é o de Lindo (2011) o qual evidencia 

que é no território que os direitos do cidadão serão expressos ou negados; partindo dessa 

premissa, o território também é revelador da ausência do Estado no seu dever de prover ao 

cidadão condições claras para o “acontecer” dos seus direitos, por esse motivo a negação dos 

direitos, especialmente aqueles ligados ao bem estar do indivíduo sinaliza a construção de um 

território pobre e marginalizado.  

Seguindo esse raciocínio, é através do território que as questões sociais, a exemplo da 

pobreza ganham concretude, materialidade, por ser no território que se constrói as relações 

sociais contraditórias existentes entre as classes que são produzidas pelo modo de produção 

vigente, originando ou fortalecendo as diversas dimensões da pobreza como a falta de 

moradia (ou moradia precária), falta de acesso aos serviços públicos de qualidade, 

especialmente os de saúde e educação, o não acesso a uma renda digna a partir da inserção no 

mercado de trabalho, por exemplo. Neste sentido, é olhando para a dinâmica territorial, ou 

interpretando o território que se possibilita concretizar as análises das diversas dimensões da 

pobreza, bem como os meios que conduziram uma parcela significativa da sociedade a viver 

sem o mínimo de dignidade. 

Diante da sucinta apresentação e reflexão a respeito do conceito de território, 

anunciamos a sua importância no tratamento com as políticas públicas, observadas como ação 
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do Estado que se dá também com a união de outros agentes como a própria sociedade civil 

buscando então, a minimização das desigualdades sociais materializadas no território e 

percebemos o quanto a discussão das políticas sociais pode ter na geografia um embasamento 

eficiente em sua análise especialmente quando o Plano Nacional da Assistência Social, 

(PNAS, 2004) inseriu a noção de território55 em seu texto e ações revelando assim, as 

possíveis interfaces entre as políticas sociais e a ciência geográfica (LINDO, 2011). 

Compreendendo a relação do território, onde as desigualdades sociais se materializam 

com a implementação, formulação e avaliação das políticas públicas demonstramos a 

perspectiva relacional desses elementos e, por conseguinte asseguramos que se houver um 

bom planejamento, formulação e execução das políticas sociais com base na leitura prévia do 

território, estas poderão minimizar as problemáticas sociais como por exemplo, a pobreza que 

ainda marca o cenário mundial, o brasileiro e especialmente o da região Nordeste do Brasil.  

Embasados nesta reflexão podemos então diagnosticar que a leitura prévia do território 

é capaz de guiar na identificação dos mecanismos e processos que produzem e reproduzem as 

desigualdades como também, na execução de ações56 de enfrentamento dessas desigualdades.  

Corroborando com esta reflexão Lindo (2011) assinala que: 

 

Os processos de elaboração de políticas públicas pressupõem o 

conhecimento do território. O conceito e a compreensão do território, para 

além da localização de pessoas, grupos e fenômenos sociais, em uma área 

predeterminada, ajudam a apreender o espaço de produção e reprodução de 

relações sociais concretas que adquire visibilidade a partir das desigualdades 

nele presentes [...] (LINDO, 2011, p. 37) 57. 

 

Nesse intento, a autora quer dizer que o território torna-se então um elemento essencial 

para a análise das problemáticas sociais, pois esse conceito permite a interpretação mais 

apurada das práticas sociais, se constituindo assim como um conceito eminentemente político 

e social, o que possibilita leitura eficaz da realidade social e suas problemáticas. Contudo, é 

                                                           
55 Pretendemos analisar ainda neste capítulo como está inserido o conceito de território na PNAS e na 

formulação de programas para a redução de as mazelas sociais como a pobreza (a exemplo: o Programa Bolsa 

Família do Governo Federal). Essa análise nos possibilitará o conhecimento da política de assistência social e 

programas, bem como a possibilidade de aproximação do conceito de território utilizado na elaboração desta 

política do conceito utilizado na geografia, tido como um campo de forças que se convergem a partir das 

relações de poder revelando as desigualdades no território. 
56 Como ação de enfrentamento das desigualdades, estamos compreendendo a formulação e execução das 

políticas públicas. 
57 Aqui a autora chama a atenção para a sistematização de dados considerada como uma ferramenta para a leitura 

do território vivido. Esses dados, após sistematizados, podem resultar em mapas elaborados que facilitarão a 

visualização das desigualdades e possíveis intervenções. Neste intento, “o mapa tem importante valor cognitivo; 

afinal ele deve revelar graficamente o conteúdo da informação que a realidade expressa espacialmente” (LINDO, 

2011, p. 37). Esse procedimento metodológico também tem servido de base para esse trabalho na produção dos 

mapas que apresentam uma distribuição do IDF em diversas escalas. 
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preciso rigor teórico e metodológico ao tratar desse conceito, uma vez que o mesmo é 

comumente usado como sinônimo de área simplificando a sua importância.  

Na verdade, o território está muito além de ser apenas uma área, pois o mesmo é 

produto das relações sociais de poder, da materialização do poder de diferentes agentes 

construído em escalas diversas resultando numa complexidade que não pode ser reduzida para 

não corrermos o risco de diminuir a importância do conceito quando imbricado na discussão 

das políticas públicas. 

Pensando no conceito de território e seu nexo com as problemáticas sociais, bem como 

com a reflexão das políticas públicas, Koga (2003), afirma que o território é fator dinâmico 

quando consideramos os processos de exclusão/inclusão58 social que no nosso entendimento 

revela a inter-relação entre a pobreza e a desigualdade, demonstrando assim que esses 

elementos ganham relevância ao passo que se materializam no território, portanto, a leitura do 

território permite-nos a aproximação do entendimento acerca dos elementos sociais, tais como 

a pobreza e a desigualdade como também a aproximação dos mecanismos de intervenção59 na 

realidade social, onde esses elementos se territorializam.  

De acordo com a discussão que aqui propusemos a respeito desse conceito chegamos a 

algumas reflexões que precisam ser novamente frisadas. Inicialmente, traçamos uma 

discussão conceitual sobre o território, discutindo-o sobremaneira a partir da ciência 

geográfica que o tem como um dos conceitos-chave. Depois revelamos os nexos existentes 

entre território e políticas públicas, sendo o território o “chão” das políticas sociais. Terceiro, 

buscamos ao logo da escrita diagnosticar e problematizar a importância desse conceito na 

formulação, execução e avaliação das políticas públicas, lembrando que a leitura prévia do 

território nos permite identificar os mecanismos e processos que produzem e reproduzem as 

desigualdades sociais, bem como as ações de enfrentamento a essas desigualdades.  

Por fim, justificamos com a análise exposta que o uso desse conceito torna-se 

fundamental para que haja de fato uma análise e consequente intervenção na realidade social 

onde a desigualdade e pobreza ainda se fazem tão presentes (isso nos ajuda a justificar a 

utilização deste conceito na construção dessa dissertação). 

 

 

                                                           
58Vale lembrar que não estamos trabalhando com esse conceito e sim com o de pobreza. No entanto, tratando das 

desigualdades sociais esse conceito também se faz presente. Para uma leitura mais detalhada do mesmo ver: 

Lopes (2006) Rossi (2012), dentre outros. 
59 Como mecanismos de intervenção na realidade social, estamos considerando as políticas públicas sociais. 
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2.2.2 As Políticas públicas enquanto ação do Estado no território: algumas perspectivas 

de análises 

 

Nesta sessão abordaremos a tipologia e a problematização das políticas públicas, 

especialmente as políticas públicas sociais que são dirigidas exclusivamente para a sociedade 

e tem no Estado o órgão que comumente as planejam e as executam.  Nesse sentido, 

dirigiremos nossas reflexões na dimensão do território, onde o Estado, e também a sociedade 

se constituem como alguns de seus agentes. Advogamos a necessidade da interpretação prévia 

do território para que haja a territorialização das políticas públicas. 

Embora, não seja nosso objetivo aprofundar a discussão conceitual das políticas 

públicas, faz necessário o levantamento de algumas reflexões sobre o termo. O termo política 

pública, que tem suas origens vinculadas a países de língua inglesa onde é escrito como public 

policy, se traduz no sentido do termo “política” no português (ROSSI, 2012). 

Frey (2000) esclarece algumas dúvidas sobre o termo em análise; primeiro, o autor 

chama atenção que existem na literatura inglesa três tipos diferentes de interpretar as políticas 

públicas que devem ser considerados tanto na compreensão acerca das políticas públicas 

quanto para a “estruturação de um projeto de pesquisa que vise a realização de estudos de 

caso” (FREY, 2000, p. 216). Esses termos seriam: Politics, Polity e Policy. 

Com relação ao termo Politics, o autor nos assevera que esse conceito representa a 

dimensão processual sendo, portanto, revelador do processo político que tem caráter 

conflituoso no que tange os objetivos, os conteúdos e as tomadas de decisões de distribuição. 

Quanto ao termo Polity, Frey (2000) afirma que esse termo revela a dimensão institucional 

referindo-se a ordem do sistema político delineada pelo sistema jurídico e a “estrutura 

institucional do sistema político-administrativo”. 

Por fim, o termo Policy representa a dimensão material da política, referindo-se aos 

conteúdos concretos, ou seja, a “[...] configuração dos programas, aos problemas técnicos e ao 

conteúdo material das decisões políticas” (FREY, 2000, p. 217). Analisando esse termo 

asseguramos como Rossi (2012), que nossa pesquisa e a discussão aqui proposta sobre as 

políticas públicas está relacionada ao termo Policy que seria uma análise da realidade concreta 

para que haja consequente intervenção, ou seja, a elaboração e efetivação das políticas 

públicas sociais no enfrentamento da pobreza revelada no território. 

Compreendendo o termo Policy e sua vinculação com as reflexões acerca das políticas 

públicas, visualizamos a necessidade de interpretar o território enquanto revelador da relação 

complexa entre o Estado e a sociedade, se configurando como relação de poder, onde se 
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definem as situações sociais consideradas problemáticas (ou seja, as problemáticas em que o 

termo policy também se refere), bem como os modos de intervenção estatal, a saber, a 

execução das políticas públicas.  

É nessa perspectiva que mais uma vez destacamos a importância do Estado no tocante 

as políticas públicas, pois o Estado precisa desenvolver ações em diferentes áreas para 

garantir o bem-estar e os direitos dos cidadãos. “[...] Daí a importância das políticas públicas 

como estratégias de distribuição/redistribuição de riquezas e de inclusão social” (LINDO, 

2011, p. 61). Assim, para que sejam reparadas as injustiças sociais que marcaram o país como 

um dos mais desiguais do mundo é preciso que o Estado brasileiro promova em parceria com 

a sociedade civil ações para reduzir essas desigualdades. 

Com vista no que está sendo discutido aqui, revelamos a importância de estudarmos, 

refletimos e analisamos as políticas públicas e em especial, as políticas públicas de cunho 

social, uma vez que buscamos dialogar neste trabalho os elementos que constituem algumas 

das problemáticas da sociedade brasileira tal como as desigualdades sociais, e a pobreza que 

se territorializaram ao longo dos séculos acompanhadas das medidas de intervenção, hoje 

configuradas como políticas públicas.  

Políticas Públicas podem ser de várias categorias, a saber: política de infraestrutura, 

política ambiental, de desenvolvimento, ciência e tecnologia, política econômica que visa na 

maioria das vezes o equilíbrio entre mercado e sociedade e políticas sociais voltadas 

especialmente para atender os direitos básicos do cidadão, como direito à educação, saúde, 

lazer, alimentação, segurança, trabalho, moradia, assistência social, dentre outras.  

Em meio a essa diversidade de categorias de políticas públicas, nos interessa pensar 

inicialmente o que significa política pública, para então entender a importância da 

implementação das políticas públicas sociais mediante a ação do Estado em sua execução. 

Para tanto, é preciso frisar que ao analisar as políticas públicas não podemos referenciá-las 

apenas ao Estado, ao passo que a reflexão acerca dessas políticas deve englobar vários agentes 

que divergem em muitos momentos, de interesses, culminando na complexidade da sua 

elaboração e execução. A esse respeito Melazzo (2006) ratifica que as políticas públicas 

devem ser interpretadas enquanto: 

 

[...] espaço de lutas e busca de construção de direitos, afirmando-se uma 

visão que politiza sua discussão, na medida em que obriga o analista a não 

mais apenas se referenciar no Estado, isto é, abrir-se para uma concepção 

que não coloque o Estado como único e inevitável centro possível do debate, 

mas que incorpore a dimensão essencialmente conflitiva de interesses e 

grupos de interesses, próprios da dinâmica de uma sociedade marcada por 
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lutas de classes, em um primeiro e abrangente plano de análise, mas também 

de lutas segmentadas por outros elementos definidores de identidades e 

interesses na sociedade (MELAZZO, 2006, p. 27). 

 

Esta afirmação permite compreender que refletir as políticas públicas requer do 

pesquisador essa coerência em analisá-las levando em conta todos os elementos que a cercam, 

desde agentes que as pensam e as executam, até os meios pelos quais essas políticas se 

territorializam. Nesse intento, ratificamos que o Estado não se configura como único agente 

das políticas públicas, mas junto a outros agentes tais como aqueles que reivindicam e/ou 

executam ações que posteriormente se transformará em políticas públicas, a saber: empresas, 

instituições, centros de pesquisas, sindicatos, imprensa e a sociedade civil, sendo esta última 

considerada junto com o Estado como um dos principais agentes no tocante as políticas 

públicas (LINDO 2011).  

Nesse entendimento, nos indagamos: o que são políticas públicas? Para respondermos 

a esta indagação nos aportamos mais uma vez em Melazzo (2006) que pontualmente nos leva 

e pensar nas políticas públicas como: 

 

[...] conjuntos de decisões e ações destinadas á resolução de problemas 

políticos, envolvendo procedimentos formais, informais e técnicos que 

expressam relações de poder e que se destinam á resolução de conflitos 

quanto a direitos de grupos e segmentos sociais ou como o espaço em que 

são disputadas diferentes concepções a respeito da formulação e 

implementação de direitos sociais, bem como sua extensão a diferentes 

grupos sociais (MELAZZO, 2006, 36).  

 

Nesse sentido, é essencial ver a política pública como um campo em que vários 

agentes com interesses diversos se convergem, admitindo assim a complexidade da ação 

política, da construção e efetivação das políticas públicas no que concerne a diminuição das 

mazelas sociais. “[...] Portanto, assumiremos as políticas públicas como meio de intervenção 

na realidade para minimizar as desigualdades sociais [...]” (LINDO, 2011, p. 62).  

Partindo dessa premissa, as políticas sociais seriam formuladas dentro do 

posicionamento do Bem-estar social, numa tentativa de justiça social que promove na 

distribuição de renda a ascensão das camadas mais pobres, bem como a equiparação das 

desigualdades sociais (LAVINAS, 2000). No entanto, o que assistimos por vezes a partir da 

reflexão feita acerca das políticas sociais é que as ações do Estado, como órgão formulador e 

executor, são limitadas e residuais não propiciando os resultados mais eficazes mediante a 

problemática em que surgem as políticas servindo, por vezes, ao discurso hegemônico e 

ditames neoliberais em detrimento das demandas da sociedade.  
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Assim, para que haja avanço na efetivação das políticas públicas, é necessária uma 

mudança estrutural, onde essas comecem a ser pensadas “de baixo para cima”, ou seja, da 

sociedade para o órgão executor que é o Estado, em outras palavras, é preciso analisar a 

dinâmica territorial para que essas políticas se territorializem. Nesse interim, é necessário 

conhecer o território onde há diversas territorialidades marcadas pela pobreza, de onde 

deverão demandar as devidas intervenções, ou seja, de onde deverá sair as propostas para a 

formulação e implementação das políticas públicas.  

Outro ponto que merece ser ressaltado quanto às políticas públicas é que essas podem 

ser classificadas também quanto ao seu caráter distributivo, redistributivo e regulatório. As 

políticas de caráter distributivo caracterizam-se por se tratar de um procedimento mais 

pontual como a oferta de equipamentos e serviços públicos. As políticas redistributivas visam 

como o próprio nome sugere redistribuir renda na forma de recursos ou financiamentos. Já as 

políticas regulatórias possuem caráter regulador da aplicação das políticas distributivas e 

redistributivas (AZEVEDO, 2003). 

Sechi (2010) embasado nas reflexões já propostas por Lowi (1964) também ratifica a 

tipologia das políticas públicas em redistributivas, distributivas, regulatórias e, acrescenta as 

políticas constitutivas. Para o autor, as políticas redistributivas seriam aquelas que concedem 

benefícios a uma parte exclusiva da sociedade, ou seja, a um grupo específico, já os custos 

dessa política viriam também de um grupo específico, os de maiores rendimentos havendo, 

portanto, uma redistribuição da riqueza concentrada; esse tipo de política seria uma das mais 

coerentes na minimização das desigualdades. 

Já as políticas distributivas (caso do programa Bolsa Família), também são 

organizadas para gerar benefício a uma parcela da sociedade. No entanto, os recursos para a 

manutenção e distribuição são gerados por toda a sociedade, ou seja, por todos os 

contribuintes. Remetendo-nos as politicas regulatórias, o mesmo autor acima citado, coloca 

que este tipo de política estabelece para a sociedade padrões de comportamento, um exemplo 

disso seria o Código de trânsito. Quanto às políticas constitutivas, essas são responsáveis por 

definirem as competências, jurisdições, regras de disputas políticas, dentre outros.  

 Essa discussão acerca da tipologia das políticas públicas precisa avançar no que 

concerne o entendimento acerca delas. Para tanto, resgatamos o pensamento de Rua (1998) 

quando considera que: 

 

[...] as Políticas Públicas [...] compreendem o conjunto das decisões e ações 

relativas à alocação imperativa de valores. [...] Uma Política Pública 
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geralmente envolve mais do que uma decisão e requer diversas ações 

estrategicamente selecionadas para implementar as decisões tomadas (RUA, 

1998, p.1). 

 

Respaldados nesse discurso compreendemos que a elaboração das Políticas Públicas 

requer planejamento para que as propostas planejadas se tornem ações efetivadas no intuito de 

produzir especialmente mecanismos de autonomia para a sociedade. E o Estado enquanto 

órgão formulador das políticas públicas tem a incumbência de gerenciar este planejamento 

para que a política, que culminará em programas e outras ações, possa se tornar efetiva na 

resolução do problema, haja vista, que o surgimento de uma determinada política se dá 

mediante a percepção de terminado problema. 

Assim sendo, não existe o planejamento de uma política pública sem que haja a 

percepção de determinado problema. Os problemas por sua vez, são de ordem diversa e 

atingem ora a sociedade como um todo, ora apenas parcelas dela, por isso a política pública 

em muitos momentos, acabam sendo direcionadas para grupos sociais específicos, 

obedecendo a demandas específicas originadas de problemas também específicos, que requer 

recursos diferenciados, ações por vezes pontuais para então efetivar resultados. Esta reflexão 

culminará no que achamos por bem denominar de o “processo estruturante das políticas 

públicas” que está retratado a seguir na figura 09. 

 

Figura 9- Processo estruturante das políticas públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
 Fonte: Frey (2000) Complementação e organização da autora, 2013. 
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Analisando esta figura, podemos compreender que para planejar uma política pública 

ocorre primeiro a identificação de um determinado problema e em que público esse problema 

se apresenta. “O problema pode ser compreendido como algo da realidade que necessita ser 

posicionado nas reflexões dos formuladores da politica para que o foco seja delimitado e a 

precisão da política possa aumentar” (ROSSI, 2012, p. 18). Assim, o problema constitui-se 

como a primeira fase da política pública e essa fase é decisiva para que haja a formulação da 

política. 

Após a identificação, é preciso pensar nos recursos (que podem ser financeiros, 

institucionais, cognitivos, simbólicos, dentre outros), pois “[...] todo e qualquer planejamento 

na elaboração de políticas requer um diagnóstico da realidade social e uma definição clara dos 

objetivos e metas, tendo em vista, os recursos disponíveis para a realização das ações [...]”60 

que precisam ser devidamente planejadas. A partir da organização dessas três fases citadas, 

chega-se a formulação da política, ou seja, para que aconteça a formulação é preciso em 

primeira instância da união dessas três fases que culminarão a posteriori na implementação da 

política e devidos programas.  

Ainda a implementação nada mais é do que “o momento em que a ação governamental 

explicita programas e projetos de intervenção” (ROSSI, 2012, p. 19) A implementação 

atingirá determinados resultados que necessitarão de avaliação e esta “consiste na mensuração 

e análise, a posteriori, dos efeitos produzidos na sociedade pelas políticas públicas [...]” 

(LINDO, 2011, p. 71). Por fim, entre os resultados e a avaliação apresenta-se a eficácia ou 

não da política implementada, ou seja, se o problema foi resolvido. Por isso, se constitui a 

política pública, resultado de diversas fases, momentos, interesses, conflitos e tomadas de 

decisões. 

A reflexão de Teixeira (2002, p.02) assinala que: “Políticas Públicas são diretrizes, 

princípios norteadores do poder Público; regras e procedimentos para a relação entre poder 

público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado [...]”. Sendo assim, as 

Políticas Públicas, que obrigatoriamente necessitam desse elo entre Estado e Sociedade, só 

podem ser desenvolvidas a partir da atuação dos agentes dos dois seguimentos, que em 

debates e discussão pensam, refletem e formulam determinadas Políticas. Diante disso, Silva; 

Gomes e Silva (2009) vêm propor que:  

 

[...] a gestão social das políticas públicas, sobretudo nas áreas de educação, 

da saúde, e da assistência social, deve ser resultante de uma ação coletiva e 

                                                           
60 Lubambo apud Amorim e Reolon (2009, p. 137). 
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participativa que envolva os diversos seguimentos da sociedade com vista à 

implementação de ações voltadas para o entendimento de demandas sociais 

apresentadas pela população. [...] (SILVA; GOMES; SILVA, 2009, p.106). 

 

Assim, já que as políticas sociais, por excelência, caracterizam-se pelo atendimento 

das necessidades da sociedade, acreditamos que a população envolvida deve, portanto, fazer 

parte das decisões, fiscalizações e gerenciamento das políticas nela e para ela desenvolvidas. 

Lubambo apud Amorim e Reolon (2009, p. 137) afirmam ainda que “[...] a implantação das 

políticas públicas poderia se tornar muito mais eficiente se fosse facilitado o acesso da 

população nas decisões de interesse público [...]”. Com isso, se concretizaria a democracia e 

descentralização do poder tão bem definido na Constituição Federal de 1988.  

Todavia, pensando os agentes hegemônicos da produção do espaço, percebemos que 

embora as Políticas Públicas sejam criadas para certos grupos sociais e no caso específico das 

Políticas Públicas Sociais, voltadas para as classes mais marginalizadas, elas ainda exprimem 

e/ou atendem aos interesses daqueles que controlam o poder político e econômico, chegando a 

ser por vezes tendenciosas, isto é, asseguradoras do fortalecimento desses agentes, seja 

através do benefício político ou econômico que tais políticas geram. 

Essa discussão se torna mais complexa quando se analisa o neoliberalismo cuja 

ideologia modifica a intenção e efetivação das políticas públicas. Nessa perspectiva, para a 

real efetivação das políticas públicas, é necessário o Estado intervir em todas as áreas, mas 

para o neoliberalismo, o Estado deve ter uma ação mínima, com mínima regulação e ações 

mais pontuais, não de caráter universalizante, mas setorial; perante este entendimento as 

políticas redistributivas não seriam interessantes, uma vez que atentam contra a liberdade de 

mercado e podem incentivar o “parasitismo social” (TEIXEIRA, 2002). 

Neste caso é necessário destacar que, embora as políticas sociais busquem atenuar 

desigualdades e solucionar problemas diversos, nem sempre isso se concretiza, pois, como 

destacado nos parágrafos anteriores, a concretização de uma política especialmente de caráter 

social está entrelaçada a interesses políticos que em muitos momentos divergem dos 

interesses da população. Por outro ângulo, a promoção de uma política social requer 

equipamentos e recursos que precisam ser dinamicamente geridos que, em concomitância 

com o interesse social, permitiria a concretização do princípio equitativo das políticas sociais.     

Mediante o que discutimos acerca das políticas públicas, buscamos sintetizar no 

quadro a seguir, como conclusão das nossas reflexões neste primeiro momento, o que estamos 

compreendendo por políticas públicas, desde sua elaboração as suas pretensões. Quadro 07. 
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Quadro 07: Síntese da Constituição das Políticas Públicas 

 
POLÍTICAS PÚBLICAS: 

 

Vinculação 

Está vinculada as ações do Estado, sendo este um dos 

principais agentes na formulação e implementação das 

políticas públicas; 

 

 

Caracterização 

É o conjunto de ações promovidas pelos agentes 

sociais a partir de relações de poder que envolvem 

disputas e conflitos e, por conseguinte, se 

territorializam; 

 

 

O que abrange? 

 Abrange um fluxo de decisões que levam a ações ou 

não ações, preventivas e/ou corretivas; direcionadas 

para gerar e manter o equilíbrio social, mas que podem 

também suscitar o desequilíbrio, sobretudo, quando há 

o conflito de interesses e disputa de poder; 

 

O que Objetiva? 

A transformação da realidade por meio da 

consolidação da democracia, compreendida também 

como a conquista da cidadania; 

 

 

O que Visam? 

Visam ampliar e efetivar os direitos de cidadania, 

respondendo ás demandas de seguimentos sociais em 

situação de pobreza, e exclusão refletidas em seu 

elemento mais abrangente: as desigualdades sociais. 

 Fonte: Lindo (2011). Adaptado pela autora. 

 

De acordo com o quadro 07 evidenciamos que a construção das políticas públicas 

perpassa essencialmente por conflitos de interesses e relações de poder. Elas têm no Estado 

um dos seus principais agentes visando à minimização dos desequilíbrios sociais, ou seja, é 

uma ação do Estado juntamente com a sociedade civil e outros agentes tais como empresas e 

instituições com o objetivo de transformar determinada realidade intervendo em sua dinâmica 

e efetivando no território os direitos de cidadania. Essa reflexão acerca das políticas públicas 

se assemelha com o termo Policy que seria uma análise da realidade concreta para que haja 

consequente intervenção. 

Com base no que discutimos, fica evidente a importância de refletirmos as políticas 

públicas como ação do Estado e de outros agentes no território; essa ação torna-se necessária 

especialmente em uma sociedade marcada pela desigualdade social que resulta no flagelo da 

pobreza, elemento ainda acentuado no território brasileiro. Contudo, chamamos a atenção de 

que para a obtenção do sucesso das políticas públicas, o conhecimento do território e sua 

dinâmica onde essas políticas serão desenvolvidas tornam-se imprescindíveis. Assim, a leitura 

do território construído a partir de relações de poder, possibilita a interpretação da realidade e 

as possibilidades de intervenção nesta realidade. 
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2.2.3 A política social no Brasil: em busca de uma reflexão acerca da Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS) e seus nexos com o território 

 

Nesta sessão buscaremos refletir acerca da Política de Assistência Social com base 

nesses documentos: PNAS/NOB-SUAS (2004/2005). Nossa intenção com esta reflexão é 

compreender como está sendo direcionadas as ações sociais a partir dos documentos legais e 

de que forma esses documentos abordam o conceito de território como um elemento 

associado à política pública, mostrando assim as interfaces entre as políticas sociais e a 

ciência geográfica. 

Nesse contexto, percebemos que durante o histórico da sociedade brasileira, as 

políticas sociais sempre estiveram em plano secundário perante as políticas econômicas. A lei 

do crescer, do sonho de desenvolvimento a partir do crescimento econômico levou vários 

governos a se voltarem para o setor econômico e deixarem de lado as demandas sociais. 

Diante disso, o Brasil hoje desponta como uma das maiores economias do mundo, mas ao 

mesmo tempo, se configura como um dos países mais desiguais na atualidade.  

Com essa reflexão é preciso considerar que o desenvolvimento é a concretização de 

potenciais, de construção coletiva de oportunidades redistributivas. O desenvolvimento deverá 

ser como nos evidencia Demo (2003, p. 95) “o abandono do projeto eurocêntrico colonialista, 

o respeito à multiculturialidade, o privilégio a produção para o consumo básico”. Para tanto, 

seria preciso uma reforma no modelo de Estado brasileiro vigente. Será necessário que se 

efetive uma política de desenvolvimento do Estado brasileiro, um projeto de país e não um 

projeto de governo, pois as desigualdades e pobreza remontam do histórico da formação 

territorial do país, histórico esse que se repete sem mudanças estruturais. 

Foi a partir da Constituição Federal (CF) de 1988, que institui a Seguridade Social, 

permitindo que a Assistência Social se tornasse de fato uma política de direito, como também 

com a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS, 1993), que foi possível 

visualizar maiores esforços em promover, ao menos pela lei, uma assistência de direito à 

população. Dessa forma: 

 

Em seu percurso histórico a Política Social Brasileira vai encontrar na 

Constituição de 1988 uma inovação: a definição de um sistema de 

Seguridade Social para o país, colocando-se como desafio a construção de 

uma Seguridade Social universal, solidária, democrática e sob a primazia da 

responsabilidade do Estado [...] (LINDO, 2011, p. 93). 
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No entanto, na prática as políticas desenvolvidas a partir da Constituição Federal 

mantiveram seu caráter assistencialista, repassadas para a população como troca de favores, 

ou de garantir votos nas eleições, ou seja, os governos que sucederam a Constituição e as 

diretrizes dela surgidas não conseguiram materializar as ações refletidas no documento 

Constituinte. Nesse sentido, nem sempre o que está escrito na lei é posto em prática. 

A luta pelos direitos do cidadão e por uma Política de Assistência Social 

descentralizadora e de direito, continuou a pós a Constituinte de 1988 e a LOAS/1993. Assim: 

 

Em 2004, após um movimento de discussão nacional, foi aprovada uma nova 

Política de Assistência Social (PNAS) na perspectiva de implementação do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Consequentemente em 2005, 

se fez necessário a construção de uma NOB que definisse as bases para 

implantação do Sistema Único de Assistência Social. (LONARDONI et al. 

apud LINDO, 2011, p. 103). 61 

 

 Comungamos também da ideia que nos anos mais recentes houve uma repaginada na 

questão social de direito no país, ou seja, houve um crescente processo de institucionalização 

objetivando a estruturação do Sistema único de Assistência Social (SUAS) combinado com a 

consolidação das transferências de renda não contributiva. A respeito da consolidação do 

SUAS, enquanto Sistema que organiza as ações socioassistenciais, o IPEA (2012) esclarece: 

 

Com a aprovação do PL SUAS (Projeto de Lei nº 3.077, posteriormente, 

Projeto de Lei Complementar – PLC nº 189/2010) e a sansão da Lei nº 

12.435, em Julho de 2011, o processo de consolidação do SUAS deu mais 

um importante passo [...] a nova lei fortalece o reconhecimento da 

assistência social como política pública de Estado [...] (IPEA, 2012, p. 56). 

 

Pode-se afirmar que importantes passos foram dados desde a aprovação da PNAS e 

sua implementação em 2004; a política social passa a ser política de Estado, dever do Estado, 

sendo assim, mesmo que se mude de gestor ela continuará implementada a partir da 

valorização de ser esta um direito do cidadão. Além disso, o SUAS62 se constitui enquanto um 

sistema descentralizado e participativo reconhecendo formalmente a responsabilidade dos 

                                                           
61 Buscaremos na próxima sessão deste capítulo, analisar de maneira mais concreta a PNAS (2004) /NOB-

SUAS, buscando entender como essas diretrizes norteadoras da Política de Assistência Social Brasileira 

contribuem para uma reflexão mais eficiente acerca das desigualdades sociais territorializadas e os mecanismos 

para o seu enfrentamento. 
62Como não é nosso interesse aprofundar a discussão a respeito das mudanças e avanços institucionais em 

relação ao SUAS, indicamos o texto “ Políticas Sociais: acompanhamento e análises” do IPEA (2012) que traz 

um panorama geral da questão social em seu contexto institucional e financeiro no Brasil na última década. 
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entes federativos em consolidar esse sistema, suas ações e demandas no território, como 

conferido na Constituição Federal de 1988. 

Diante desse pequeno histórico da Política Social no Brasil, percebemos que houve 

avanços significativos, sobretudo, no que condiz a elaboração de leis e diretrizes norteadoras 

das políticas sociais, mas embora tenhamos alcançado avanços no que tange aos direitos 

garantidos constitucionalmente, ainda perduram disparidades enormes entre esses direitos e 

sua efetiva afirmação territorial. Continuando esta reflexão, Yazbek (2004) apud Lindo 

(2011) evidencia que: 

 

Na árdua e lenta trajetória rumo a sua efetivação como política de direitos, 

permanece na Assistência Social brasileira uma imensa fratura entre o 

anúncio do direito e sua efetiva possibilidade de reverter o caráter 

cumulativo dos riscos e possibilidades que permeiam a vida de seus usuários 

(YAZBEK, 2004 apud LINDO, 2011, p. 103). 

 

Refletindo sobre isso, coadunamos com a autora acerca da necessidade de se 

consolidar a política social enquanto direito do cidadão e dever do Estado na prática diária 

observada no território, ou seja, é preciso valer o que está definido nos documentos 

regulatórios e normativos da política para que então o quadro social no Brasil apresente 

transformações relevantes, sobretudo, no que concerne a qualidade de vida da população mais 

pobre. Buscando sintetizar as características da cidadania no Brasil e da concretização das 

políticas públicas na última década (como apresentamos sinteticamente acima) 

apresentaremos a seguir um quadro aportando essa síntese para então adentrarmos a discussão 

acerca da PNAS e seus nexos com o território. 
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Quadro 8: Síntese das características da cidadania e políticas públicas no Brasil e a 

consolidação dos marcos normativos sociais na última década 

 

 

PERÍODO 

PADRÃO DE 

CIDADANIA 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

Século XXI 

2003 a 2013 

Governo Lula e Dilma 

- Direitos de Cidadania 

inscritos na PNAS e NOB/ 

SUAS (2005) 

   - Articulação dos 

movimentos Sociais. 

  - Conferências municipais, 

regionais, estaduais, federais 

(ênfase na participação). 

- Retomada do Estado 

articulador, propulsor e 

formulador de políticas 

públicas. 

- Ampliação das ações 

sociais no âmbito das 

políticas e programas. 

- Criação do Ministério de 

Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome. 

- Reforma da Previdência. 

- O Sistema único de Saúde é 

considerado, apesar das 

dificuldades, uma referência 

Internacional. 

- Ampliação dos Gastos em 

políticas sociais. 

- Implementação do Programa 

Fome Zero, rearticulação e 

expansão dos programas de 

transferência direta de renda. 

- Tentativa de articulação de 

políticas intersetorialmente. 

- Implementação do Plano Brasil 

sem Miséria63 para fortalecer as 

ações anteriores, ampliar e 

articular políticas e programas 

visando superar a extrema pobreza. 
Fonte: Pereira apud Lindo (2011). Organizado e complementado pela autora. 

 

Analisando o quadro 8, percebemos que na última década houve um esforço 

significativo do Governo em retomar, rearticular e formular políticas públicas com o intuito 

de diminuir a pobreza e extrema pobreza no país; um marco importante foi a implementação, 

já em 2004, da Política Nacional de Assistência Social/PNAS que traz em seu texto na versão 

final os meios e mecanismos para o enfrentamento das desigualdades socioterritoriais. É 

importante frisar que esse início de transformação da questão social com a implantação da 

PNAS, se deu a partir do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Vale salientar a importância 

deste governo na retomada, construção e organização de políticas públicas, haja vista que 

nenhum outro governo pôs em andamento um programa social que pensou e atuou com o 

objetivo de reduzir a pobreza como fez Lula. 

                                                           
63Este plano foi lançado em Junho de 2011 para o enfrentamento da extrema pobreza. O mesmo vem endossar a 

o sistema de proteção social universal e o sistema de garantia de renda, já existentes na matriz de proteção social, 

garantido o acesso às políticas sociais a população que ainda está fora do sistema de proteção social. Para 

conhecer melhor o Plano, ver: “Políticas Sociais: acompanhamento e análises” (IPEA 2012). 
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 Assim, nesses quase onze anos de LOAS64 (1993/2004), uma grande conquista da 

sociedade Brasileira foi tornar a PNAS uma política de direito do cidadão e de 

responsabilidade do Estado (PNAS, 2004). A partir da publicação do texto da PNAS e da 

NOB/SUAS em 2005, nota-se frequentes esforços do poder público para a efetivação do 

direito à assistência a população mais necessitada.  No texto da PNAS podemos destacar 

enquanto objetivo da política: 

 

   Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, 

especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem. 

   Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, 

ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas 

urbana e rural. 

   Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na 

família, e que garantam a convivência familiar e comunitária (PNAS, 2004, p. 33). 

 

 

Nesse contexto, a PNAS ganha uma ressignificação a partir do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), novo modelo de gestão da política de assistência social do país 

que é responsável pela organização das ações socioassistenciais em todo o território nacional. 

O SUAS tem um modelo de gestão descentralizado, participativo e não contributivo. A 

família, membros e indivíduos são o foco das ações e o território se constitui como base de 

organização para as devidas intervenções, pois: 

 

Considerando a alta densidade populacional do país, e ao mesmo tempo, seu 

alto grau de heterogeneidade e desigualdade socioterritorial presentes entre 

os seus 5.561 municípios, a vertente territorial faz-se urgente e necessária na 

Política Nacional de Assistência Social. [...] Exige-se agregar ao 

conhecimento da realidade a dinâmica demográfica associada a dinâmica 

socioterritorial em curso (PNAS, 2004, p. 43). 

 

Assim, a PNAS apresenta como um importante elemento, para a construção da 

cidadania e implementação das políticas sociais, o território, acreditando que devido o alto 

grau de heterogeneidade e de desigualdade socioterritorial, conhecer a realidade presente em 

cada território fortalece as ações de enfrentamento das desigualdades e, consequentemente 

auxilia na visibilização dos grupos, famílias e indivíduos em condições de vulnerabilidades. 

                                                           
64Lei Orgânica da Assistência Social em vigor desde 1993. 
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Nesse sentido, a assistência social enquanto política pública apresenta como principais 

pressupostos os princípios de territorialização, intersetorialidade (que se verifica na 

articulação entre as diversas políticas) e descentralização (subsidiada no pacto federativo). 

Ratificando o princípio de territorialização (foco de nossas análises a partir da PNAS), de 

acordo com esta política: 

 

O princípio de territorialização significa o reconhecimento da presença de 

múltiplos fatores sociais e econômicos, que levam o indivíduo e a família a 

uma situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social. O princípio de 

territorialização possibilita orientar a proteção social de Assistência Social: 

 na perspectiva do alcance de universalidade de cobertura entre indivíduos 

e famílias, sob situações similares de risco e vulnerabilidade (com 

matricialidade sociofamiliar); 

 na aplicação do princípio de prevenção e proteção pró-ativa, nas ações de 

Assistência Social; 

 no planejamento da localização da rede de serviços, a partir dos 

territórios de maior incidência de vulnerabilidade e riscos. (PNAS, 2004, 

p. 91, grifo nosso). 

 

Denota-se que a PNAS se constitui em uma política pública “cujas intervenções se dão 

nas capilaridades dos territórios” exigindo uma leitura detalhada e consequente análise da 

realidade territorial e da dinâmica processada nos cotidianos das populações (PNAS, 2004). 

Concordamos que adotando o conceito de território para o desenvolvimento das ações de 

redução da pobreza, desigualdade e consequentes vulnerabilidades se avançam no sentido de 

interpretar o real em suas múltiplas faces, e consequentemente na dinamização do território 

onde as territorialidades são marcadas pela pobreza. 

Voltando para a proposta da intersetorialidade na PNAS podemos diagnosticar que 

essa se constitui como um grande desafio para a política, pois percebemos que existem 

algumas ações e programas como o PBF que sinalizam para a proposta da intersetorialidade 

quando se vinculam com outros programas e ações como de saúde e educação, por exemplo.  

Porém, visualiza-se ainda pouca integração entre as políticas sociais, o que contribui 

para o enfraquecimento das ações, sobretudo, das políticas de enfrentamento da pobreza, uma 

vez que, esta problemática precisa ser analisada como constituinte de várias dimensões o que 

requer também, a integração de várias políticas e programas destinados a sua minimização em 

seus múltiplos aspectos. É o que mostra o seguinte texto: 

 

[...] a intersetorialidade é uma proposta ousada, revelando-se ainda em 

construção na política social brasileira. Há um consenso sobre sua 

importância. Todavia, as políticas sociais ainda não construíram canais 
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permeáveis as ações intersetoriais. Demonstram estar atreladas a uma 

organização compartimentada, não viabilizando canais efetivos de 

comunicação e articulação. Neste aspecto, a construção da intersetorialidade 

é também embate político (MIOTO e SHUTZ, 2011, p. 23). 

 

Para as autoras, a intersetorialidade envolve ações integradas de diferentes setores que 

buscam o atendimento das demandas da população “cujas necessidades são pensadas a partir 

da sua realidade concreta”. Neste sentido, a intersetorialidae promove avanço na análise e 

intervenção na realidade cotidiana onde se leva em conta todos os níveis que contribuem para 

uma vida mais digna. Além disso, as autoras atentam que para ocorrer a intersetorialidade nas 

políticas é preciso que se faça valer o principio da descentralização promovendo diálogo 

necessário entre os entes federativos que também são responsáveis pela implementação e 

sucesso das políticas sociais.  

Ainda na análise da PNAS, outros avanços são perceptíveis, a exemplo, da construção 

dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) que se constitui como elemento fixo 

nos territórios para a territorialização das políticas públicas, bem como para o atendimento as 

famílias em vulnerabilidade. Dessa forma, o CRAS é: 

 

[...] uma unidade pública estatal de base territorial. Executa serviços de 

proteção social básica, organiza e coordena a rede de serviços 

socioassistenciais locais da política de assistência social. O CRAS atua com 

famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando a orientação e o 

convívio sociofamiliar e comunitário [...] (PNAS, 2004, p. 35). 

 

Caberá a equipe dos CRAS buscar fazer um diagnóstico do território primando por 

uma análise do cotidiano de vida das famílias em vulnerabilidade; se constitui na PNAS a 

noção de território e territorialização como importantes elementos na busca da efetivação dos 

direitos de cidadania, tendo os CRAS como um equipamento público necessário para a 

realização desses direitos. No entanto: 

 

[...] ao realizar recortes territoriais no processo de implantação dos CRAS, 

entendemos que tal fato simplifica o entendimento do conceito de território, 

visto que delimitar uma porção no espaço não é o mesmo que construir ou 

criar um território (ROSSI, 2012, p. 39). 

 

Nesta perspectiva, para o autor é preciso ter cuidado ao designar as áreas de 

abrangência dos CRAS como sendo “territórios” (a política trata dessa forma), pois o recorte 

de uma área não se constitui em um território, haja vista, sua característica discutida 

anteriormente como sendo produto das relações sociais que se configura na existência de 
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território mais ou menos desiguais. Para reconhecer a complexidade e abrangência do 

território em que perduram as vulnerabilidades sociais, é preciso mais que uma delimitação de 

área, é preciso processos investigativos contínuos para o reconhecimento dos grupos que 

vivem em condições precárias e relegadas à pobreza. 

 

Assim sendo, aprendendo as práticas territoriais presentes nas áreas de 

atuação dos CRAS, trabalhando as informações e dados de vários órgãos de 

pesquisas, conhecendo e mantendo o contato direto com a população 

atendida, divulgando suas atividades e projetos (em um fluxo horizontal de 

informações) e investindo no diálogo com diversos profissionais que se 

preocupam em estudar e analisar as desigualdades socioespaciais e os 

processos de exclusão, as possibilidades de ampliação do debate a respeito 

da perspectiva territorial das políticas públicas aumentam, inclusive no que 

se refere as ações territorialmente definidas (ROSSI, 2012, p. 40). 

 

Tendo em vista a discussão aqui apresentada, cabe aos geógrafos se inserirem nos 

debates a respeito do território e da perspectiva territorial nas políticas públicas, pois o 

território é um conceito da geografia e encontra neste campo da ciência referência 

significativa de análise; sendo este conceito potencializador das políticas públicas, como nos 

assevera Lindo (2011): 

 

Justamente por visar potencializar as políticas públicas é que vimos quão 

necessário será trabalharmos com o território, categoria de análise 

geográfica. Afinal, as ações para tomadas de decisões são repletas de 

relações de poder que envolvem preferências e escolhas que carregam em si 

uma determinada intencionalidade, transformam o espaço, (re)configuram 

territórios geram paisagens e influenciam diretamente o cotidiano dos 

agentes sociais na escala local [...] (LINDO, 2011, p. 136). 

 

Com isso justificamos a importância do levantamento desse debate no momento em que 

a PNAS (2004) introduz em seu texto a noção de território o que consideramos um avanço, 

mas que precisa ser repensado, pois de acordo com o que vimos nas reflexões apresentadas 

sobre a PNAS, o conceito de território que a política trás se remete á uma delimitação de área 

para tomada de decisões e efetivações de políticas públicas.  

Com isso, ratificamos que a política tem avançado ao utilizar o conceito de território. 

No entanto, esse avanço precisa continuar, pois é necessário que a concepção deste conceito 

não se restrinja a uma área localizável. É preciso compreender o território como produto das 

relações sociais que constituinte de materialidades e imaterialidades se faz importante 

elemento de análise no que tange o desvendamento da realidade para a construção e 
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implementação das políticas públicas possibilitadoras da dinamização e construção de 

territorialidades menos desiguais. 

Por tudo isso, pensar o território como elemento importante para o planejamento e 

implementação das políticas públicas é ir contra a institucionalidade que ainda é o modelo da 

política social brasileira. Pensar o território é pensar o cidadão, é pensar no choque de escalas, 

é pensar, por exemplo, na escala do cotidiano reveladora das desigualdades e das 

potencialidades existentes no território, pois é no cotidiano dinâmico que se encontra o 

desafio das políticas sociais.  

Desse modo, é necessário avançarmos na concepção de território que a PNAS 

introduz, para que então as políticas sejam pensadas não mais verticalizadas e sim de baixo 

para cima, ou seja, o planejamento para efetivação das politicas sociais precisa ter no 

território ponto de saída, em outras palavras, é o território elemento inicial que deve ser lido e 

interpretado para se planejar e efetivar as políticas sociais e não o inverso como comumente 

ocorre. Sendo assim, é preciso compreendê-lo para além das materialidades, observando a 

configuração histórica, econômica, política, social e cultural que permeiam a sua construção. 

 

2.3. O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: ALGUMAS REFLEXÕES 

 

Neste item nos propomos trazer uma reflexão sobre do Programa Bolsa Família do 

Governo Federal, tido como um programa de grande abrangência no cenário nacional, 

objetivando a redução da fome e da pobreza que se articula as ações sociais consideradas na 

PNAS. Nosso intento, é que a partir da análise desse programa confrontada com as falas de 

gestores, assistentes sociais, técnicos dos CRAS e CadÚnico, e de um grupo de beneficiárias 

em Pau dos Ferros possamos compreender a importância desse programa no enfrentamento da 

pobreza especialmente a partir da visão do sujeito a quem ele é destinado, ou seja, a 

população pobre e extremamente pobre. 

 Iniciaremos nossas reflexões apresentando um panorama geral do programa em nível 

de Brasil verticalizando para Pau dos Ferros no intuito de diagnosticarmos valores, total de 

famílias beneficiadas, tipos de benefícios, dentre outros. Finalizaremos este item e, portanto, 

este capítulo com as entrevistas feitas a respeito do programa no município tendo as 

beneficiárias como os principais sujeitos a serem ouvidos65 para então de fato contribuirmos 

                                                           
65Infelizmente, não podemos desenvolver uma reflexão mais consistente, pois necessitaríamos de voltar várias 

vezes ao campo, entrevistarmos mais vezes as beneficiárias interessando-nos identificar os efeitos políticos e 

morais do PBF na vida dos beneficiários. No entanto isso será trabalho para outra oportunidade. No momento 
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com a análise do programa na escala local. Desse modo, fugiremos dos discursos 

hegemônicos ou puramente acadêmicos a respeito do programa e daremos voz aqueles que 

comumente são esquecidos nas análises de políticas sociais, ou seja, o público alvo das 

políticas que no caso do Programa Bolsa Família são os pobres e extremamente pobres, pois 

estes são geralmente esquecidos, invisíveis, mudos, sem voz. 

O Programa Bolsa Família (PBF), é regido pela Lei nº 10.836 de 9 de Janeiro de 2004 

e se constitui no programa distribuidor de renda de grande abrangência no cenário nacional. 

Essa distribuição de renda se dá mediante sua importância no contexto da política que visa a 

redução da pobreza e das desigualdades sociais.  

O PBF é criado pelo governo federal em outubro de 2003, como uma abrangência 

maior do Programa Fome Zero, proporcionando concentrar em um mesmo programa alguns 

programas antes desenvolvidos, como o Auxílio Alimentação, Auxílio Gás, Bolsa 

Alimentação, Bolsa Escola, PETI, e posteriormente o PROJOVEM. A unificação desses 

programas foi feita objetivando dar maior agilidade na liberação do dinheiro a quem precisa e 

consequentemente uma facilidade na gestão, controle e repasse dos recursos. O órgão 

responsável pelo programa é a SENARC (Secretaria Nacional de Renda de Cidadania), órgão 

do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS).   

Assim, O PBF constitui-se num programa de transferência de renda destinado 

diretamente às famílias em condições de vulnerabilidade, objetivando permitir que estas 

possam ter seus direitos humanos básicos de alimentação, educação e saúde garantidos, 

buscando reduzir a fome e a pobreza no território nacional. A renda do PBF pode ser utilizada 

para aquisição de alimentação ou de qualquer outro gênero que a família possa vir a 

necessitar. 

O PBF possui uma população alvo que se insere em dois grupos respectivamente, 

levando em consideração a renda per capita. O primeiro grupo é composto por famílias 

consideradas pobres; (quando houver crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos) e o segundo 

pelas famílias consideradas extremamente pobres (AGENDA DA FAMÍLIA/MDS, 2010). O 

valor do benefício passa por reajuste os quais se dão à medida que o benefício do programa se 

torna defasado demais em comparação com o salário mínimo e o valor da cesta básica, o que 

muda também a renda per capta mínima para as famílias estarem dentro dos critérios do 

programa e aptas a receberem o benefício, conforme especificações do MDS (Tabela 04). O 

                                                                                                                                                                                     
nos contentamos em dar voz a um grupo de mulheres e não ficarmos apenas no discurso hegemônico e 

acadêmico. 
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último reajuste do programa se deu com a implementação do Plano Brasil Sem Miséria, a 

partir disso os valores correspondem á: 

 

Tabela10. Renda Mensal per capita das famílias aptas ao benefício do PBF em 2004 e 2012 

 

Situação das Famílias 

Renda Mensal 

per capita/2004 

 

Renda Mensal 

per capita/2012 

 

Famílias Pobres 

 

 

R$ 60,00 á R$ 120,00 

 

 R$70,00 á R$ 140,00 

Famílias Extremamente 

Pobres 

 

Até R$ 60,00 

 

 Até R$ 70,00 

 Fonte: BRASIL/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a fome (MDS), 2004/2012. Adaptado pela 

autora. 

 

O MDS trabalha na estimativa de cinco tipos de benefícios que podem variar de 

acordo com a composição e característica das famílias, a saber:  

 Benefício Básico (correspondente a R$ 70,00 destinados as famílias 

extremamente pobres, com renda per capta inferir ou igual a R$ 70,00);  

 Benefício Variável (correspondente a R$ 32,00 pela existência na família de 

crianças de 0 a 15 anos, gestantes e/ou nutrizes – limitado a cinco benefícios 

por família);  

 Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ) (correspondente a R$ 

38,00 pela existência de jovens na família entre 16 e 17 anos – limitado a dois 

jovens por família);  

 Benefício Variável de Caráter Extraordinário (BVCE), os valores desse 

benefício são calculados caso a caso concernentes às famílias migradas de 

programas remanescentes ao PBF;  

 Benefício para Superação da Extrema Pobreza na Primeira Infância (BSP), 

concernente ao valor de R$ 70,00 per capita para as famílias com crianças de 0 

a 6 anos (MDS, 2011). 

 

Vale lembrar que para entrar como beneficiário do programa é necessário que a 

família esteja cadastrada no CadÚnico (Cadastro único), e o responsável pela coleta das 

informações dadas pela família é o Gestor Municipal do Programa, o que permite uma 

agilidade maior na obtenção dos dados. Essa facilidade é respaldo da maior interação entre os 
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entes federativos, Município/Estado/União. É preciso também destacar que não são todas as 

famílias cadastradas que são beneficiadas pelo PBF, pois como já referido, as famílias passam 

por condicionalidades que lhes permitem ou não fazerem parte do universo do programa. 

(SOARES, RIBAS & SOARES, 2009). 

As informações adquiridas pelo Cadastro Único são dirigidas a Caixa Econômica 

Federal (CEF) que é o órgão operador e pagador do Programa. É responsabilidade da CEF, 

confeccionar e emitir os cartões para os cidadãos que foram selecionados para receberem os 

benefícios do PBF. Para tanto, a CEF calcula os dados quanto à renda per capita da família 

para então conceder o benefício. Assim, embora utilizando os critérios designados pela 

SENARC, é importante destacar que a CEF possui uma significância enquanto órgão 

responsável, não apenas para pagar, mas também para operacionalizar o programa. 

No tocante as condicionalidades, a Agenda da Família do MDS (2010) registra que 

estas devem ser compreendidas como compromissos assumidos pela família como também 

pelo poder público, visando que os beneficiários possam usufruir dos serviços de educação, 

saúde, assistência social, em especial para as crianças, nutrizes, adolescentes e mulheres 

grávidas. Porém, vale pensarmos até que ponto essas condicionalidades permite essa 

dinamização dos bens necessários à vida, uma vez que, considerando o contexto de 

vulnerabilidade que marca a maioria dos municípios brasileiros, especialmente no Semiárido 

nordestino, são visualizadas ainda mais a complexa desigualdade das relações e da aquisição 

de serviços básicos a sobrevivência. 

Nos compromissos quanto à educação os pais devem matricular todas as crianças de 6 

a 17 anos, e garantir a frequência escolar destes em 85%. Nos compromissos com a saúde, são 

várias óticas, é preciso manter atualizados o peso, altura, as vacinas a serem tomadas por 

aqueles que estão recebendo o PBF, além de as gestantes participarem do pré-natal e de todas 

as demais medidas de saúde a estas designadas.  

Assim, fica perceptível que embora o PBF tenha sido criado objetivando a unificação 

de programas anteriores para enfrentar a fome e a pobreza, ele ganhou também outras ações e 

objetivos, tais como: proporcionar as crianças pobres melhores oportunidades de escolaridade, 

além de melhorar as condições de saúde daqueles que se inserem no programa, bem como 

oportunizar cursos profissionalizantes que permitam aos beneficiários exercerem uma 

profissão e saírem da margem da pobreza conforme as condicionalidades do programa. É 

importante lembrar ainda, que os beneficiários do PBF participam também das tarifas 

mínimas de água e energia, sendo este programa um facilitador do acesso dessa população a 

estes serviços (isso também se dá para os cadastrados no CadÚnico). 
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Embora o PBF tenha aumentado o número de beneficiários66, garantindo uma 

abrangência nacional e a entrada das famílias pobres e extremamente pobres no programa, 

este ainda apresenta limites, no que concerne o alcance de todos os pobres, pois estima-se que 

existem cerca de 800 mil famílias fora do cadastro único e que vivem em condições de 

vulnerabilidades (IPEA, 2012).  

Além disso, adiantamos a necessidade de articulação entre o PBF e outras políticas 

que visem à emancipação do cidadão em especial as políticas educacionais. No entanto, 

somos instigados a enfatizar que este programa se constitui em uma conquista da população 

mais pobre do país, pois embora, ele não se configure enquanto uma política plena de 

cidadania, o PBF é sem dúvidas uma política de urgência moral que garante o direito a vida 

(REGO, 2010) como veremos a partir da exposição das entrevistas feitas com as beneficiárias  

Em Pau dos Ferros estão cadastradas no CadÚnico 6.32367 famílias correspondendo á 

a 18.560 pessoas, ou seja, 67% da população do município está cadastrada no CadÚnico, isso 

significa dizer que 67% das famílias possuem uma renda que vai de 0 a 3 salários mínimos. 

Dos cadastrados 3.187 famílias são beneficiárias do PBF, ou seja, 58,8% das famílias 

cadastrados são beneficiárias. Sendo que 39,3% da população total de Pau dos Ferros recebem 

o PBF. Em Dezembro de 2013, o valor total transferido pelo governo federal em benefício das 

famílias atendidas alcançou um teto de R$ 437. 216. Com relação às condicionalidades, o 

acompanhamento da frequência escolar em 2013 atingiu um percentual de 95, 58% para 

crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, e de 86,98% para os jovens entre 15 e 16 anos e 

com relação ao acompanhamento da saúde das famílias o percentual foi de 77,45%.  

De acordo com a caracterização acima acerca do PBF em Pau dos Ferros, podemos 

considerar que esse programa é significativo no contexto das famílias pobres e extremamente 

pobres, pois 39% da população é beneficiária, ou seja, existe um número alto de pessoas 

pobres no município que necessitam da renda para suprir ao menos o mais emergencial que é 

o direito a vida considerando assim que a renda se constitui no início de libertação do 

indivíduo que aos poucos buscará outras liberdades lhe permitindo uma vida mais digna 

(REGO; PINZANI, 2013). Diagnosticamos isso nas falas da maioria das beneficiárias 

                                                           
66 Em 2003, eram beneficiadas 3,6 milhões de famílias em todo o Brasil; em 2011 foram 13, 3 milhões de 

famílias. Mais que triplicou o número de beneficiários em oito anos de programa.  (RELATÓRIO DE GESTÃO, 

2011. MDS). 
67Lembrando que está Cadastrado no CadÚnico não garante o acesso as transferências monetárias no caso, o 

Bolsa Família, pois existem condicionalidades ligadas a renda da família para estar nos critérios de elegibilidade. 

Nesse sentido, o Cadastro Único é composto por famílias de 0 a 3 salários mínimos, assim nem todas 

correspondem aos critérios do programa. 
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entrevistadas quando indagadas sobre a importância de uma renda fixa mensal; destacamos 

para o momento a fala da Dona Marizete de 36 anos68: 

 

Nossa, é muito importante sim. Sabe moça eu posso dizer que foi uma 

grande benção esse dinheirinho, pois antes dele eu trabalhava como 

doméstica, daquelas que fazem tudo sabe? E só recebia 100 reais por mês. 

Eu aguentava aquilo porque só tinha isso né? Depois da Bolsa não fui mais 

para a casa deles. Eles me chamaram de preguiçosa, mas na verdade eu não 

aguentava mais tanto trabalho (é que eu só saia de lá a noitinha) para ganhar 

uma mixaria. Hoje recebo mais de 200 reais da bolsa né? E faço unha 

também que ajuda muito. Aprendi a fazer unha num curso que deram pra 

nois lá nos CRAS. Por isso esse dinheiro é uma bênção de Deus eu acho 

assim né? (Trabalho de Campo, 2013, fala de D. Marizete, beneficiária do 

PBF). 

 

A fala da Dona Marizete mostra dois pontos importantes, o primeiro, é que uma renda 

fixa todos os meses é importante mecanismo para melhoria da vida dos pobres porque ela 

permite certa autonomia e ainda leva o indivíduo a buscar melhorias, “disso se depreende que 

o PBF não se limita a sustentar as famílias que o recebem, mas dá a elas certo fôlego que lhes 

estaria permitindo sair da sua atual situação de privação absoluta de bens” (REGO; PINZANI, 

2013, p. 89) no caso da Dona Marizete que não se permitiu mais a um trabalho semiescravo 

(jornada exaustiva e remuneração muito baixa), pois já tinha algo que garantisse ao menos 

matar-lhe a fome e para complementar buscou se qualificar profissionalmente exercendo uma 

profissão.  

Esse último detalhe foi compartilhado por várias beneficiárias derrubando o 

preconceito arraigado de que o PBF leva o indivíduo a se acomodar e parasitar o Estado, pois 

“a experiência de uma melhoria na vida, por mínima que seja, grava-se fundamente na alma 

das pessoas e abrem seus mundos para o surgimento de exigências libertárias maiores” 

(REGO, 2010, p. 153). 

 Contrapondo as falas das beneficiárias, a maioria das assistentes sociais entrevistadas 

no município (nos CRAS) e técnicos que operam os programas sociais foi unanimes ao 

afirmarem que não conseguem ver mudança significativa a partir da introdução de uma renda 

mínima mensal. Foram também implacáveis ao afirmarem que consideram a maioria dos 

beneficiários acomodados: 

 

Olha querida, não consigo ver com bons olhos esse programa, pois na 

verdade acho que o povo se acomodou bastante. Tem gente que não quer 

                                                           
68Lembramos que estamos utilizando nomes fictícios para as beneficiárias buscando manter em sigilo a 

identidade das mesmas. 
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mais trabalhar só para viver desse dinheiro que é muito pouco. Ainda 

acredito naquela frase viu: “é preciso ensinar o pobre a pescar e não dar o 

peixe pronto”. O pobre não sabe gastar bem o dinheiro, muitos maridos 

tomam os cartões das mulheres para beberem nos bares. Na verdade tem 

famílias que usam esse dinheiro para compra luxo, luxo mesmo, tipo 

geladeira nova, TV de plasma, computador (...). Esse Bolsa Família só serve 

para dar votos ao Governo isso sim. Digo isso, por que estou cansada de ver 

beneficiárias aqui só reclamando do dinheiro, querendo sempre mais. Não 

vejo mudança alguma. (Trabalho de Campo, 2013, fala de uma assistente 

social que trabalha em um CRAS do município). 

 

Diante da entrevista percebemos alguns pontos chaves de análise acerca da pobreza e 

dos estereótipos criados para os pobres. Inicialmente percebemos que os discursos dos 

beneficiários e dos agentes responsáveis pelas políticas no território se contrapõem; em 

seguida notamos que a fala acima é arraigada de preconceito, sobretudo, moral em relação a 

situação de pobreza dos indivíduos. A assistente, bem como a maioria dos agentes e técnicos 

entrevistados, não consegue compreender esse programa como um direito, mas o associam a 

caráter puramente assistencialista. Os pobres são considerados responsáveis por sua pobreza 

por serem “preguiçosos”, “acomodados”, mal consumidores (...). Essa reflexão nos leva a 

acreditar que a pobreza ainda é motivo de vergonha, alienação e intimidação, pois os 

discursos estereotipados arraigados de preconceitos ainda fazem parte do cotidiano daqueles 

responsáveis por fazer chegar até o pobre as políticas sociais. Rego e Pinzani refletem sobre 

essa realidade: 

 

Em muitas sociedades, a pobreza é considerada o resultado de uma falha 

moral dos indivíduos, ou até de uma culpa por parte dos próprios pobres, 

culpa em razão da sua preguiça, incompetência, indolência e assim por 

diante. Em suma, os pobres são definidos como compradores incompetentes 

e consumidores imprudentes. [...] No caso brasileiro o debate sobre o Bolsa 

Família é um bom exemplo da repetição histórica do preconceito e da força 

dos estereótipos. Nos mais variados ambientes sociais os pobres são 

acusados de preferir viver do dinheiro da bolsa, em vez de trabalhar, de fazer 

filhos69 para ganhar mais dinheiro do Estado, de usar o dinheiro para 

comprar cachaça70 etc. (REGO, PINZANI, 2013, p. 224/225). 

 

                                                           
69As últimas pesquisas mostram exatamente o contrário, a taxa de fecundidade entre os pobres tem diminuído 

significativamente, um dos motivos é o acesso a métodos anticonceptivos como a pílula.  (ALVES; 

CAVENAGHI, 2013). 
70Duas das mulheres entrevistadas nos disseram que sofreram no início com os maridos devido ao alcoolismo e 

que eles forçavam a entrega do cartão para consumir bebidas. Indagadas se a situação continuava, uma delas 

enfatizou: “não mais, pois eu o ameacei de deixa-lo”. O alcoolismo é uma doença séria, normalmente a condição 

de pobreza e miséria que leva o indivíduo a ser esquecido pela sociedade proporciona a entrada no mundo das 

drogas. Mas não abriremos parêntese para esse debate visando não fugirmos do foco da pesquisa. 
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Desse modo, consideramos que o enfrentamento a pobreza perpassa, sobretudo, pelo 

preconceito para com os indivíduos pobres que por viverem séculos esquecidos pelas classes 

abastadas e principalmente pelo Estado, são por vezes, resignados atribuindo a sua condição 

de pobreza a “Deus” ou a uma sorte ruim. Seria a forma mais perversa da pobreza, a pobreza 

política como nos evidenciou Demo (2003). A fala da dona Lourdes quando indagada sobre o 

porquê da sua pobreza, nos permite tais conclusões: 

 

Eu não sei, acho que temo que ser conformado, pois só somos aquilo que 

Deus quer né minha filha? Eu não posso me revoltar, tenho mais é que 

agradecer o pouco que tenho, pois o pouco com Deus é muito. Se ele 

quisesse teria feito eu rica, mar me deixou pobre. Não adianta se revoltar não 

(Trabalho de Campo, 2013, fala de Dona Lourdes, beneficiária do PBF). 

 

Assim, notificamos que existem grandes obstáculos para a superação da pobreza. O 

PBF ainda não se efetivou como um programa de cidadania; os pobres em geral atribuem a 

sua pobreza a sorte, ao destino e por isso, pouco se vêm enquanto sujeitos de direitos. Não se 

sentem vítimas de um arranjo social injusto, da má distribuição das riquezas no país, da 

negligência dos governos e instituições. Por isso, a maioria dos beneficiários não consegue 

compreender o PBF como um direito seu e normalmente atribui isso como um favor, uma 

ajuda e geralmente personificam na figura do ex-presidente Lula a melhoria em suas vidas 

como veremos a seguir na fala da beneficiária quando interrogadas sobre o PBF enquanto um 

direito: 

 

Ah, esse programa é uma ajuda muito grande, antes dele cheguei a passar 

fome (pausa com os olhos cheios de lágrimas). Acho que é um grande favor 

sabe. Por que ante de Lula não tinha isso. Por isso eu acho que é um favor 

porque se não fosse, todos os políticos faziam isso e porque só Lula fez? 

Antes dele a pobreza era maior sabe, não tinha essas coisas, depois dele 

minha bichinha teve muitos programas para os pobres porque os ricos já 

tinham né? Ele tirou os pobres de um buraco sabe? Eu tenho medo se mudar 

de governo a Bolsa deixe de existir (Trabalho de Campo, 2013, fala de Dona 

Neide beneficiária do PBF). 

 

Na fala de dona Neide fica explícito que a mesma ainda não consegue se enxergar 

enquanto uma cidadã de direito. D. Neide (e a maioria das entrevistadas) considera o PBF 

uma ajuda do governo personificando essa ajuda, ou seja, relacionando-a ao ex-presidente 

Lula. Outro fato importante é o medo que os beneficiários têm a respeito do fim do Programa, 

pois na história do país poucas foram as políticas desenvolvidas para suprir a fome e diminuir 

a pobreza extrema (por isso a significância do programa em suas vidas). Os pobres ficaram 
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por muito tempo esquecidos na agenda política, talvez por isso, considerem o PBF como um 

favor, pois como nunca tiveram seus direitos respeitados, não conseguiram ainda superar a 

cultura da resignação e do favor. 

Contrapondo com a fala de D. Neide, que como já frisamos, foi compactuada com a 

fala da maioria das beneficiárias entrevistadas, achamos oportuno para o momento trazer a 

fala de D. Lúcia que embora represente a minoria (apenas duas beneficiárias das trinta 

entrevistadas) leva à compreensão do PBF enquanto um direito: 

 

Ah não, eu não acho um favor não sabe. É um direito, isso sim! Somos todos 

cidadãos, porque que os ricos sempre devem ter mais? Porque que só pode 

fazer para os ricos que já tem muito? Nós pobres também não pagamos os 

impostos? Quando eu recebo o dinheiro, tudo o que eu compro com ele tem 

imposto que eu sei e esse imposto num vai para o governo? Então não é um 

favor, é um direito nosso e dever dos políticos. Eu sempre vou atrás dos 

meus direitos porque os pobres sempre são esquecidos, por isso eu vou 

mesmo, as meninas do CRAS e lá do Cadastro acho que não me aguentam 

mais por que tudo eu vou atrás para saber dos programas (Trabalho de 

Campo, 2013, fala de D. Lúcia beneficiária do PBF). 

 

Em sua fala de D. Lúcia é categórica de alguém que de fato é conhecedora dos seus 

direitos. Analisando o porquê da fala dela e de outra beneficiária diferenciar da maioria, 

chegamos a algumas conclusões e a principal é o nível de escolaridade de D. Lúcia que é 

superior às demais. Ela terminou o ensino médio e fez magistério, enquanto maioria das 

entrevistadas não tem nem o ensino fundamental, o que reforça a nossa tese antes relatada de 

que o indivíduo sem escolaridade e conhecimento se torna facilmente sujeito de alienação, 

simples de ser manipulado. Sendo assim, com mais investimento na educação, maior será a 

superação da pobreza. Além desse detalhe, D. Lúcia é consciente dos impostos que paga e 

sabe que o dinheiro do PBF não é um favor ou esmola do governo, mas um dever, pois 

representa uma distribuição de renda, que na verdade ainda é muito pequena apenas 0,5% do 

PIB. 

Apoiando-nos nesse contexto, em que o PBF ainda é incipiente no que tange os 

recursos dada a riqueza do país somos levados a considerar a necessidade de aumento desses 

recursos, ou seja, é preciso que os repasses monetários as famílias sejam mais significativos, 

pois a renda do PBF na percepção do beneficiário ainda é muito baixa, ajuda a suprir o mais 

emergencial, mas não contribui para a conquista de maiores autonomias (no contexto 

econômico) que só são possíveis com uma renda maior. A fala de D. Avani esclarece isso: 
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Esse dinheiro do Bolsa é muito importante, mas era preciso que fosse um 

pouco mais. As vezes quando vou a feira quero comprar mais coisas sabe, 

umas frutinhas pros meninos porque eu tenho 3 crianças pequenas. Eles 

também gostam muito de doce, bolachas, essas besteiras que criança gosta e 

as vezes eu preciso escolher entre uma ou outra porque o dinheiro é pouco. 

Também uso o dinheiro para comprar roupas, os perfuminhos deles, material 

da escola porque a escola dá né, mas sempre falta alguma coisa e eu compro. 

Também pago a água e a energia. Como meu marido vive de bico, quando 

ele não tem dinheiro então eu pago. Mas uso bem esse dinheiro para comprar 

comida, é o que mais faço com o dinheiro (Trabalho de Campo, 2013, fala 

de D. Avani beneficiária do PBF). 

 

Todas as beneficiárias entrevistadas comungaram da resposta de D. Avani sobre a 

incipiência da renda do PBF para possibilitar-lhes adquirir outros alimentos, como frutas e 

hortaliças, ou seja, uma alimentação mais saudável. Como o dinheiro ainda é pouco é preciso 

sempre escolher um alimento em detrimento de outros, embora, a maioria tenha frisado que a 

alimentação em suas casas mudou significativamente, pois hoje elas conseguem (mesmo com 

todo esforço de poupar o dinheiro e pechinchar nas feiras) levar as suas mesas uma 

alimentação de melhor qualidade. 

 Além do alimento, as beneficiárias utilizam a renda para comprar roupas, calçados, 

artigos de perfumaria, material escolar, dentre outros. Todas as entrevistadas afirmaram que é 

necessário aumentar o dinheiro do PBF repassado a elas para que então tenham oportunidade 

de melhorar o acesso e a escolha de alimentos, bens, e produtos que lhes possibilitem melhor 

qualidade de vida. 

Conclui-se que em uma sociedade capitalista, onde tudo perpassa pelo crivo do 

mercado, ter acesso á uma renda mesmo que mínima garante ao indivíduo um início de 

autonomia (ainda incipiente é claro), pois sem isso não seria possível nem falarmos de 

cidadania. É necessária a autonomia vinculada à renda em primeiro plano para a conquista de 

outras autonomias que somadas construirão um processo de cidadania no país. Assim a: 

 

[...] renda em forma de dinheiro historicamente constituiu e constitui 

condição real de início de processos de libertação das necessidades 

prementes à manutenção da vida e, não separadamente, da alteração das 

subjetividades das pessoas. [...] a renda permite no mesmo movimento a 

despersonalização do sujeito, como também a sua individualização (REGO; 

PINZANI, 2013, p. 190). 

 

Contudo, à medida que o dinheiro liberta ele também aprisiona, pois exige maiores 

responsabilidades, por exemplo, a responsabilidade de escolher um alimento ou outro gênero 

em detrimento de outros. No caso dos beneficiários, que há tempos viviam em situação de 
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plena escassez, o dinheiro lhes traz algumas oportunidades, mas pesa em seus ombros lhes 

exigindo um cuidadoso gerenciamento da renda mínima, “desenvolvendo ao menos uma 

capacidade, mesmo que mínima, de programação da vida”. 

Outra questão que podemos considerar importante em relação ao dinheiro é a 

possibilidade de mobilidade social, ou seja, o direito de “ir e vir”, de escolher outro lugar para 

viver, pois sem uma renda fica mais restrita ainda a possibilidade de mobilidade do indivíduo: 

 

O dinheiro liberta o indivíduo do solo em que nasceu, possibilitando sua 

destrerritorialização, sua migração para outros lugares, a saída de uma 

situação familiar pesada ou da situação de dependência pessoal ligada a um 

lugar específico [...]. É bom lembrar que, sem indivíduos dotados de 

mobilidade, nem sequer se pode pensar em cidadania e direitos, sobretudo, 

no que diz respeito aos direitos civis, já que a possibilidade de movimento e 

de circulação das pessoas constitui seu núcleo fundamental (REGO; 

PINZANI, 2013, p. 197). 

 

Em conversa com as beneficiárias constatamos esse fato; algumas nos revelaram que 

começaram a sair mais de casa depois que se tornaram beneficiárias do programa, pois antes 

não tinha o que fazer fora das suas casas. Antes eram os maridos que realizavam as compras 

com o dinheiro que recebiam (normalmente de “bicos”) no final da semana. Como o PBF é 

uma renda repassada especialmente para as mulheres, elas acabaram tendo que ir retirar a 

quantia mensalmente na Caixa Econômica e realizar as compras. A maioria disse gostar de 

fazer isso, pois para elas as mulheres sabem melhor gastar o dinheiro e poupar também. 

Além da questão monetária e do destino dado à renda pelas beneficiárias, outro ponto 

de investigação foi possível com a construção das entrevistas. É o que remete a importância 

da interpretação prévia do território para que haja a territorialização das políticas públicas. 

Percebemos a partir das falas das beneficiárias que o território é de fato um elemento decisivo 

para o planejamento, implementação e eficácia das políticas, coadunando com as nossas 

reflexões anteriores. O discurso de D. Madalena nos auxilia nessas considerações: 

 

Assim, o Bolsa é muito bom, como minhas colegas disseram, mas para nós 

dos sítios fica mais complicado né. Assim, a caixa fica na cidade e quem não 

tem transporte tem que pagar para vir receber o dinheiro. Os mercados que 

vendem um preço bom, também fica na cidade e toda vez que nois quer 

comprar alguma coisa tem que pagar o transporte daí o dinheiro que já é 

pouco fica mais pouco. É diferente de quem já mora aqui né. Não precisa de 

pagar transporte. Não pense que eu acho que nois tem que receber mais que 

elas, mas acho que é para aumentar mais para nois poder fazer mais coisas 

(Trabalho de Campo, 2013, fala de D. Madalena beneficiária do PBF). 
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Pegando o exemplo da fala acima, verificamos que é necessária uma interpretação 

prévia do território para que as políticas se territorializem, pois a renda do PBF para quem 

mora na cidade de Pau dos Ferros é mais significativa, onde o beneficiário não precisará 

dispor ou pagar por um transporte para receber o dinheiro e fazer suas compras, já para quem 

mora nos sítios (zona rural) isso se torna mais complicado, pois será necessário gastar com 

transporte tornando a renda mais mínima ainda.  

Diante do pensamento de D. Madalena, reforçamos as nossas considerações 

anteriormente feitas de que o território se constitui em um elemento decisivo para o sucesso 

das políticas públicas, pois normalmente as políticas no Brasil são basicamente institucionais, 

embora algumas evidenciem a questão do território (como colocou a PNAS) este ainda é 

considerado um recorte de área.  

As políticas ainda são verticalizadas, implementadas de “cima para baixo” não se 

dando valor as dinâmicas territoriais. O que ocorre em um determinado território pode não 

ocorrer da mesma forma em outro, ou em um mesmo território acontece dinâmicas diversas 

que obriga decisões e ações diferenciadas. Neste sentido, para que a renda do PBF seja mais 

significativa em nível do beneficiário é necessário conhecer e interpretar a dinâmica 

econômica e social do território onde ele vive. 

Concluindo nossas reflexões acerca do PBF, podemos afirmar que de fato este 

programa se tornou elemento essencial no enfrentamento da pobreza extrema; ele ainda não se 

efetivou enquanto um programa de cidadania, mas é um programa de emergência moral que 

garante ao menos a continuidade da vida.  

É verdade também que o PBF ainda não conseguiu transformar a situação de pobreza 

em que vive milhões de brasileiros, mas possibilitou a estes um ganho de autonomia, a busca 

por maiores liberdades e a possibilidade de sonhar com um futuro melhor ao menos para os 

seus filhos. Os repasses ao beneficiário ainda são incipientes, no entanto acreditamos ser o 

começo de uma política de distribuição de renda que aos poucos ganha significância no 

cotidiano de vida dos sujeitos. Nesse interim: 

 

Por todas essas razões a política de combate a fome e o Bolsa Família podem 

ser vistos como reconhecimento, por parte do Estado, da urgência política e 

moral na qual vivem essas mulheres e famílias. Não se pode se quer falar 

seriamente em democracia sem satisfazer tais urgências. Os recursos 

empenhados ainda são muitos pequenos, mas é o início de um processo 

social novo para os brasileiros, cuja magnitude e destino ainda são de difícil 

avaliação (REGO; PINZANI, 2013, p. 214). 
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Concordamos com os autores ao reconhecer que o PBF é uma iniciativa do Governo 

brasileiro para minimizar a problemática da pobreza e da fome ainda acentuada no país e 

consideramos essa iniciativa o início de uma mudança ao menos por parte do Estado, no 

direcionamento das ações que visem o enfrentamento das desigualdades e da pobreza 

extrema.  

Desse modo, podemos considerar que “a política de transferência estatal de renda no 

Brasil de hoje, se não pode ser definida na sua plenitude como política de cidadania, sem 

nenhuma dúvida trata-se de política de urgência moral que garante o direito a vida” (REGO, 

2010, p. 153). Mesmo assim, acreditamos que é necessário reestruturar as ações buscando 

consolidar o PBF enquanto uma política constitucional de Estado que deverá estar relacionada 

a outras políticas, sobretudo educacionais, para de fato modificar a estrutura social do país de 

riqueza concentrada e pobreza acentuada. 

Finalizando esse capítulo, chegamos a uma conclusão, já tão debatida durante todo o 

texto, de que é o território elemento chave para o planejamento e consolidação das políticas 

sociais. Todavia, este precisa ser considerado como dinâmico e construído por relações 

sociais diversas. O território é revelador das realidades em que as desigualdades se 

manifestam, mas é também revelador das potencialidades que permitirão a minimização 

dessas desigualdades; ele deve ser, portanto, o chão das políticas públicas, a porta de saída 

para a construção de um projeto de cidadania, pois interpretar o território é interpretar o 

cidadão. Por fim, a interpretação do território possibilita a construção de políticas territoriais e 

não meramente institucionais como ainda é o modelo das políticas sociais no Brasil. 
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CAPÍTULO 3: POBREZA E DESIGUALDADES SOCIOTERRITORIAIS NO 

MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN: UMA ANÁLISE A PARTIR DO ÍNDICE 

DE DESENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA (IDF) 

 

“É nas capilaridades dos territórios que 

desvendamos as problemáticas sociais. E, é 

com a interpretação do território que 

encontramos a chave para a resolução dessas 

problemáticas” (Dirce Koga). 

 

Até o presente, temos discutido alguns pontos importantes, que no conjunto formam o 

nosso objetivo em escrever esta dissertação, a qual se fundamenta na busca de refletir acerca 

do panorama da pobreza e das desigualdades socioterritoriais, problematizando as políticas 

públicas sociais, tendo como referência a materialização destas no território a partir da análise 

da distribuição espacial do IDF (Índice de desenvolvimento das famílias) no município de Pau 

dos Ferros/RN.  

Desse modo, a construção deste capítulo tem como objetivo empiricizar alguns aportes 

teóricos estudados e compreender como está territorializada a pobreza no município de Pau 

dos Ferros a partir do IDF e do trabalho de campo que agrega dados, imagens e entrevistas 

feitas com os gestores responsáveis pelas políticas sociais na cidade, bem como com alguns 

moradores do bairro Manoel Deodato (que será caracterizado ainda neste capítulo). 

Nesse intento, o presente capítulo está dividido em três partes. A primeira se divide em 

três momentos onde no primeiro trabalharemos algumas dimensões da pobreza na escala 

municipal a partir dos dados do CadÚnico para o município. No segundo momento 

apresentaremos como estão distribuídas no município as famílias pelo número de habitantes 

por domicílio e dos rendimentos dos chefes de família a partir dos mapas produzidos com 

dados do censo do IBGE, 2010 (introduzimos esses mapas objetivando conhecermos e 

representarmos melhor o município buscando não absolutizar alguns espaços e comprovar a 

nossa hipótese inicial de que o bairro Manoel Deodato se configura como um dos mais pobres 

e vulneráveis do município).  

Já no terceiro momento desta primeira parte do capítulo, adentraremos nas reflexões 

acerca dos CRAS, enquanto materialidades nos territórios. Este equipamento seria o 
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responsável direto enquanto elo entre a Política de Assistência Social e o território marcado 

por vulnerabilidades e pela pobreza.  

A segunda parte deste capítulo consiste numa breve apresentação e reflexão sobre o 

bairro Manoel Deodato, considerado uma das áreas mais pobres e vulneráveis do município. 

Por isso, adentramos na escala do intra-urbano a partir da seleção de uma área que apresenta 

as principais características da pobreza sendo esta acentuada neste espaço.  

Por fim, a última parte desse capítulo consistirá numa abordagem a respeito dos 

indicadores sociais, tendo como indicador de análise o Índice de Desenvolvimento das 

Famílias – IDF a partir de sua distribuição espacial no município de Pau dos Ferros que, 

coadunará com as nossas reflexões sobre a pobreza multidimensional e a vertente territorial 

enquanto elemento importante de análise.        
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3.1 POBREZA E DESIGUALDADES SOCIOTERRITORIAIS NO MUNICÍPIO DE PAU 

DOS FERROS: ALGUMAS REFLEXÕES A PARTIR DO CADÚNICO, DOS DADOS DO 

CENSO DO IBGE (2010) E DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

 

Figura 10: Localização do município de Pau dos Ferros/RN 
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Concordamos da discussão evidenciada nos dois capítulos anteriores de que a pobreza 

deve ser refletida a partir do aspecto multidimensional e de que o território é revelador deste 

fenômeno como também das potencialidades para o enfrentamento desta problemática, 

buscamos para este momento refletir acerca desta no município de Pau dos Ferros/RN, 

contrapondo com as entrevistas realizadas com os gestores e responsáveis pela 

territorialização das políticas sociais no município, além de alguns habitantes e beneficiários 

do PBF a partir do trabalho de campo realizado. 

O município em estudo foi criado enquanto distrito em 1759, elevado à categoria de 

município em 1857 e sua sede considerada cidade em dois de Dezembro de 1924. Sua 

extensão territorial é de 259. 959k². Também, o município de Pau dos Ferros, fica localizado 

no sertão nordestino, na parte semiárida potiguar, teve seu desenvolvimento ligado 

particularmente a atividade pecuária (IBGE, 2010). Assim, desde sua formação, o município 

exerce uma influência econômica para aqueles que “transitam seu espaço, seja através da 

oportunidade da compra e venda de produtos de subsistência ou através da comercialização do 

gado” (FERNANDES; FERREIRA, 2012, p.61).  

O município de Pau dos Ferros agrega um contingente populacional de 27.745 

habitantes, sendo que deste contingente apenas 2.194 residem na área rural e 25.551 na área 

urbana. O IDHM está na faixa de 0,678 considerado médio e o PIB de R$ 8.598.08 segundo 

dados do IBGE (2010). O município tem sua sede como centro regional da mesorregião do 

Alto Oeste Potiguar por ofertar um número expressivo de serviços como: comércios, serviços 

bancários, serviços ofertados pelo poder público, atividades imobiliárias, serviços ligados à 

educação e saúde, sendo estes os mais expressivos, dentre outros.  

Pode-se ver que Pau dos Ferros exerce uma hierarquia significativa com uma área de 

influência que abrange cerca de 50 municípios, sendo 39 do RN e os demais dos estados 

fronteiriços: Paraíba e Ceará. A influência exercida por essa cidade se dá por inúmeros fatores 

dentre os quais, ganha destaque a sua localização ás margens de duas Rodovias Federais (BRs 

405 e 226).  Além disso, se encontra distante dos Centros maiores como Mossoró e Natal, a 

capital do estado e no seu entorno nenhuma cidade possui crescimento econômico de grande 

destaque como a cidade do município em estudo (DANTAS; CLEMENTINO, 2013). 

Notamos ainda que a cidade de Pau dos Ferros apresenta uma dinâmica semelhante a 

de uma cidade média71, especialmente devido a sua área de influência72. Embora seja uma 

                                                           
71No Brasil o debate acerca das cidades médias surge a partir dos anos 1970. Alguns a definem a partir da 

população aí residente sendo considerada cidade média aquelas com 100 a 500 habitantes (IBGE). Já alguns 

autores (como SPOSITO, 2004, p. 338) definem a cidade média a partir de alguns papeis que ela desempenha. 
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cidade que agregue um número significativo de serviços, tornando esta, um centro regional, 

Pau dos Ferros ainda é marcada pela concentração da pobreza em algumas áreas. A pobreza aí 

verificada, se territorializou à medida que o município foi ganhando destaque econômico em 

detrimento do social, pois no trabalho de campo verificamos áreas em que o poder público 

quase não atua, a exemplo, do Bairro Manoel Deodato73 e o Alto São Geraldo faltando à 

população ali residente, o mínimo de infraestrutura, saneamento básico, dentre outros.  

Assim, verificamos que o aumento populacional e o crescimento econômico não sendo 

acompanhados pelo desenvolvimento de políticas públicas sociais, têm acarretado problemas 

de ordem diversa como a segregação espacial74, a concentração de pobreza em determinadas 

áreas da cidade, a violência, o desemprego e demais fatores que juntos formam a pobreza 

multidimensional ou pluridimensional refletida no primeiro capítulo. Bezerra e Lima (2011) 

vêm contribuir com essa reflexão, diagnosticando esse processo na mesorregião do Alto Oeste 

Potiguar, colocando que: 

 

[...] o processo de produção sócio-territorial das cidades na região se deu em 

meio ao crescimento da população, que foi se concentrando em seus 

perímetros urbanos. O aumento do número populacional não sendo 

acompanhado de um respectivo aumento nas políticas públicas, também 

trouxe para estes espaços, alguns dos chamados problemas urbanos, dos 

quais podemos mencionar a insuficiência de uma infraestrutura básica, como 

calçamentos, ou sistema de abastecimento de água e coleta de lixo; a 

ocupação de áreas de risco; insuficiência nos serviços de educação, saúde e 

segurança; falta de emprego, além da violência, marginalização ou exclusão. 

Neste contexto, torna-se possível observar o surgimento de alguns espaços 

segregados frente a outras áreas dessas cidades (BEZERRA; LIMA, 2011, p. 

47). 

 

Sobre o tema da segregação citados pelos autores, vale ressaltar que a pobreza no 

município convive lado a lado com a riqueza (veremos isso nos mapas da exclusão social 

produzidos a partir do Censo do IBGE, 2010), pois como se trata de um município pequeno, 

não há grande segregação espacial, embora como já citado, existem áreas no município em 

que há maior concentração de pobreza e vulnerabilidades e outras em que se encontra “os 

                                                                                                                                                                                     
“as cidades médias podem em princípio ser definidas por: a) sua situação geográfica em relação a outras cidades 

de mesmo porte; b) sua distância maior ou menor das cidades de maior porte; c) números de cidades pequenas 

que estão em sua área de influência [...]”. Neste sentido, consideramos a dinâmica da cidade de Pau dos Ferros 

semelhante a dinâmica de uma cidade média devido especialmente alguns papeis que ela desempenha como 

caracterizado acima. 
72Para compreender a influência exercida por Pau dos Ferros nas cidades do seu entorno ler: Dantas e 

Clementino (2013). 
73Caracterizaremos esse bairro no final desse capítulo, pois como veremos nas discussões e análises esse se 

figura como um dos bairros mais pobres de Pau dos Ferros. 
74Sobre esse tema em pequenas cidades ver Roma (2009). Vale lembrar que no município verificamos a 

segregação, mas as distâncias físicas entre ricos e pobres são pequenas devido a própria dimensão do município. 
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ricos”, ou seja, as famílias de grande poder aquisitivo, mas a distância “física” entre essas 

classes não é tão grande como comumente ocorre nas grandes cidades devido a própria 

dimensão do município. 

 

3.1.1 Dados do Cadastro Único (CadÚnico) em Pau dos Ferros: reflexões a partir de 

algumas dimensões da pobreza 

 

O município de Pau dos Ferros, como posto anteriormente agrega números 

significativos de crescimento econômico, mas também apresenta uma realidade social ainda 

injusta com alguns espaços segregados marcados pela pobreza e outros detentores de boa 

infraestrutura e concentração de riqueza onde reside a classe social mais abastada (embora 

ressaltamos o que foi posto anteriormente: a segregação espacial em termos de distância física 

não é tão grande como ocorre nos grandes centros, mas ela existe).  

Com esse fim, buscaremos para este momento refletir a partir de dados do CadÚnico 

sobre as condições de vida (como habitação, renda, educação, infraestrutura, saneamento 

básico que formam a pobreza multidimensional) da população menos abastada do município, 

ou seja, aquelas que estão cadastradas no CadÚnico. Pontuaremos essa reflexão com a 

produção dos mapas de renda e habitantes por domicílio a partir dos dados do censo do IBGE 

(2010). Posteriormente adentraremos na reflexão acerca dos CRAS enquanto estrutura física 

que deve estar localizado nas áreas de maiores vulnerabilidades. 

Antes de iniciar as análises dos dados que nos auxiliam á compreensão da pobreza 

multidimensional, precisamos abrir um parêntese para contextualizarmos a ferramenta do 

CadÚnico, considerado como um censo da população mais pobre por agregar informações de 

ordem diversas a respeito das condições sociais e econômicas das famílias cadastradas. 

O CadÚnico foi criado em 2001, objetivando o cadastramento e a manutenção das 

informações atualizadas das famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por 

pessoa e/ou com renda mensal total de até três salários mínimos, sendo possível a sua 

utilização pelas três esferas de Governo buscando assim, “identificar potenciais beneficiários 

para os programas sociais, proporcionar melhor focalização e evitar a sobreposição de 

programas para uma mesma família” (BARROS, CARVALHO e MENDONÇA, 2008, p.03). 

Dessa forma, o CadÚnico permite conhecer a realidade social e econômica das 

famílias, dos seus domicílios e do acesso que estas possuem aos serviços públicos. O 
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CadÚnico é coordenado pelo MDS, atualmente, estão em vigência duas versões75 desse 

sistema, a versão 6.05 e a versão 7. Sobre essas versões o coordenador do CadÚnico de Pau 

dos Ferros sinaliza que: 

 

Ainda estamos operando com a versão mais antiga que é a do 6.05, mas 

também iniciamos o uso da nova versão que é a versão 7. No entanto, 

estamos tendo problemas, pois essa versão é toda on line exigindo uma 

conexão integral com a internet, mas essa deve ser de alta velocidade. Neste 

caso, nosso município não dispõe de um sistema com alta velocidade, por 

isso, muitas das vezes o sistema do CadÚnico fica fora de área, atrasando 

nosso trabalho o que poderia e deveria ser mais rápido, embora cuidadoso, 

pois trabalhamos com dados repassados pelos próprios beneficiários e 

cadastrados (Trabalho de campo, 2013, fala do coordenador do CadÚnico de 

Pau dos Ferros). 

 

Neste sentido, mesmo que haja um esforço do Governo Federal em estar melhorando 

essa ferramenta na busca de atualizar constantemente os dados das famílias, bem como 

localizar possíveis beneficiários e famílias em vulnerabilidades, problemas como posto na fala 

do coordenador acima (que corresponde à dinâmica local), fragiliza essa ação. No entanto, o 

CadÚnico ainda assim, se vincula como um ganho social, na medida em que aproxima os 

sujeitos de alguns dos seus direitos a partir da aquisição de dados familiares e de cada 

indivíduo do núcleo familiar e/ou moradores de rua, dentre outros. Com isso, trazemos mais 

uma vez as depreensões do Coordenador do CadÚnico do município em estudo sobre essa 

ferramenta: 

 

Considero o CadÚnico como a voz dos pobres sobre suas condições sociais e 

econômicas, pois esta ferramenta é construída a partir de dados alto 

declarativos, ou seja, a família é quem diz todos os elementos que constitui 

suas condições socioeconômicas e é no município que o cadastro é feito. É 

bem verdade que enfrentamos problemas as vezes sobre essas alto- 

declarações, pois tem família que declara uma renda mínima para continuar 

recebendo algum benefício, já tem outras que declara uma renda mais alta, 

pois sentem vergonha quando estão declarando seus dados aos técnicos que 

aqui trabalham. A gente que lida diretamente com essas famílias precisa ter 

todo um cuidado para diagnosticarmos nas suas falas essas possíveis 

“mentiras”. E se diagnosticarmos que as informações repassadas não são 

verdadeiras, não podemos retirá-las, é preciso que informemos a assistente 

social que antes averiguará as informações para então encaminhar um ofício 

ao MDS sobre a situação (Trabalho de campo, 2013, fala do Coordenador do 

CadÚnico de Pau dos Ferros). 

 

                                                           
75Para saber mais sobre essas versões, acessar o link do MDS: 

<http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/sistemas/sistemadecadastrounico>.  

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico/sistemas/sistemadecadastrounico
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Diante da fala do Coordenador, fica evidente que o município tem a incumbência de 

realizar o cadastro das famílias. Percebemos a importância do CadÚnico no levantamento de 

informações sobre as famílias para fazer chegar até elas as políticas públicas. Porém, é preciso 

levar em conta as informações repassadas pelo indivíduo. Para tanto, é preciso o diagnóstico 

prévio sobre as condições de vida das famílias cadastradas para então fazer valer a 

importância dessa ferramenta considerada uma das mais importantes fontes de informação da 

população pobre.  

Para o Coordenador entrevistado, é preciso ampliar a fiscalização, pois existem 

famílias em vulnerabilidades fora do cadastro, enquanto outras, com boas condições 

financeiras continuam cadastradas e recebendo algum benefício do Governo (como o Bolsa 

Família) ocupando a vaga de quem realmente necessita (esse dado foi comungado também 

pelas Assistentes Sociais entrevistadas). 

Ainda sobre a importância do CadÙnico, Barros, Carvalho e Mendonça (2008) 

asseveram que uma das mais importantes funções (e a menos investigativa) dessa ferramenta 

é sua função diagnóstica, pois através dela podemos visualizar e compreender as diferentes 

dimensões da pobreza em que se encontram as famílias. Os autores afirmam isso quando 

colocam que: 

 

Dentre as várias utilidades do CadÚnico, talvez a menos investigativa seja a 

sua função “diagnóstica”. Embora a grande maioria das famílias cadastradas 

seja pobre, a pobreza de cada família tem características próprias. Umas 

famílias são pobres porque o nível educacional dos adultos é baixo, outras 

porque o chefe está desempregado, e outras por terem uma alta razão de 

dependência ou a presença de pessoas com necessidades especiais 

(BARROS, CARVALHO e MENDONÇA, 2008, p.05). 

 

Então, o uso do Cadastro Único permite que se visualizem na totalidade as condições 

de vida das famílias a partir de várias dimensões, promovendo um diagnóstico geral sobre 

estas, focalizando ações e políticas para sanar as problemáticas sociais vivenciadas pelas 

famílias cadastradas. Neste sentido, a importância se amplia, pois só com a utilização de um 

único cadastro é possível conduzir à família o acesso simultâneo a diversos programas e 

oportunidades que ela necessita para superar a pobreza (BARROS, CARVALHO e 

MENDONÇA, 2008). Embasados nesta reflexão, buscaremos neste momento trazer alguns 

dados sobre as condições socioeconômicas das famílias cadastradas em Pau dos Ferros, 

buscando assim construir algumas análises sobre a pobreza do ponto de vista 

multidimensional. 
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De acordo com os dados do CadÚnico em Março de 2013, estavam cadastradas no 

município 6.323 famílias, sendo que 5.509 famílias residem na zona Urbana e apenas 714 na 

zona rural. O total de famílias cadastradas corresponde a 18.560 pessoas, ou seja, mais da 

metade da população residente em Pau dos Ferros está cadastrada no CadÚnico, o que 

significa dizer que essa população sobrevive na faixa de renda que vai de 0 a 3 salários 

mínimos. A tabela 11 apresenta a faixa de renda das famílias cadastradas: 

 

Tabela 11: Faixa de renda das famílias cadastradas no CadÚnico em Pau dos Ferros (2013) 

Até 1 S.M Entre 1 e 2 

S.M 

Entre 2 e 3 

S.M 

Acima de 3 

S.M 

TOTAL 

 

 

5.560 

 

 

640 

 

 

88 

 

 

15 

 

 

6.323 

  Fonte: TABCAD/MDS (2013). Elaboração da autora. 

 

De acordo com a tabela 11, mais de 80% das famílias cadastradas sobrevivem com até 

um salário mínimo e um grande número dessas famílias, de acordo com a secretária de 

assistência social do município, possui como única fonte de renda o benefício do BPC76 e/ou 

do PBF. Na faixa que vai entre um e dois salários mínimos, estão cadastradas 640 famílias, 

correspondendo a pouco mais de 10% dos cadastrados. Entre dois e três salários mínimos 

apenas 88 famílias estão nesta faixa de renda, representando quase 1,5% dos cadastrados. Já 

acima de três salários mínimos são apenas 15 famílias.  

Nestas perspectivas, a maioria das famílias cadastradas no CadÚnico de Pau dos 

Ferros (88%) está numa faixa de renda que a depender da composição familiar, os caracteriza 

como famílias pobres e extremamente pobres, diagnosticando assim, que no município a 

pobreza e desigualdade de renda ainda são acentuadas, pois de uma quantidade de 6.323 

famílias apenas 15 sobrevivem com mais de 3 salários mínimos enquanto 5.560 com até um 

salário mínimo. Mais uma vez chamamos atenção para importância do acréscimo na renda 

que auxilia a suprir os problemas mais emergenciais como o direito a vida e a aquisição de 

alguns produtos e bens que garantem esse direito. A fala de D. Magda, beneficiária do 

Programa Bolsa Família auxilia-nos a este entendimento: 

 

                                                           
76 De acordo com o MDS, O BPC (Benefício de Prestação Continuada) é um benefício da Política de Assistência 

social que assegura a transferência mensal de um salário mínimo aos idosos a partir de 65 anos e a pessoas com 

deficiência física ou mental. 



 

 

159 

Eu sou separada e tenho quatro crianças, uma já é uma moça tem 15 anos. A 

renda fixa (né assim que fala?) que eu tenho é a do Bolsa e nos fins de 

semana eu vendo cheiro-verde na feira com meus meninos. Isso me ajuda a 

comprar mais coisas para dentro de casa, mas garanto que falta muito, pois 

eu não consigo comprar remédio quando os meninos adoecem e tenho que 

pedir no posto que as vezes num tem, não consigo comprar roupa nova para 

eles (eles vestem muitas roupas que eu recebo das vizinhas). O pior né isso, 

o pior é quando falta comida mesmo sabe, as vezes vejo eles comendo só o 

arroz e o feijão e isso maltrata muito a gente que é mãe e quer dar tudo de 

melhor pros nossos filhos (Trabalho de campo, 2013, fala de D. Magda 

beneficiária do PBF). 

 

O discurso de D. Magda mostra a importância da renda no contexto familiar (além da 

incipiência da renda do PBF como problematizada no capítulo 2). Como visto, no município 

em estudo, existe um número acentuado de famílias vivendo com até um salário mínimo, 

muitas dessas recebem menos que isso, a exemplo da família de D. Magda que acaba 

passando privações diversas, não conseguindo muitas vezes suprir suas necessidades básicas. 

Mas, além da falta de renda, outras dimensões precisam ser consideradas como a falta de 

acesso a serviços públicos de qualidade, moradias precárias, dentre outros como veremos. 

No que concerne à questão do domicílio, infraestrutura e saneamento básico (que 

compõe dimensão importante no que tange a pobreza multidimensional e o papel do poder 

público em promover o acesso a serviços básicos a população) onde residem essas famílias, 

diagnosticamos que 95% dessas possuem banheiro em suas residências e apenas 5% não 

possuem. Com relação à água canalizada, quase 93% dos cadastrados possuem água 

canalizada em seus domicílios. No que tange ao serviço de energia elétrica, 99% da população 

tem acesso a esse serviço.  Já no que se refere ao escoamento sanitário ainda observamos que 

muitas das residências utilizam fossa rudimentar ou vala a céu aberto o que acarreta uma série 

de doenças e contaminação no meio ambiente, vejamos a tabela 12 que traz esses dados: 

 

Tabela 12: Formas de escoamento sanitário das residências das famílias cadastradas no 

CadÚnico. Pau dos Ferros (2013). 

 

Rede 

coletora 

de 

esgoto 

ou 

pluvial 

Fossa 

Séptica 

Fossa 

Rudimentar 

Vala a 

céu 

aberto 

Direto 

para um 

rio ou 

lago 

Outra 

forma 

Sem 

resposta 

Total 

 

2.867 

 

   2.317 

 

         770 

 

     172 

 

         1 

 

         23 

 

       173 

 

    6.323 

 Fonte: TABCAD/MDS (2013). Elaboração da autora. 
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De acordo com a tabela 12, visualizamos que mais de 45% das famílias possuem o 

escoamento sanitário das suas residências ligadas a redes coletoras de esgoto e mais de 36% 

possuem o escoamento ligado a fossas sépticas. Esses sistemas são considerados como menos 

poluentes e impactantes tanto ao ambiente como nas condições de saúde dos moradores. No 

entanto, existem 770 famílias, ou seja, mais de 12% dos cadastrados que são obrigados a 

utilizarem as fossas rudimentares construídas sem nenhum tipo de cuidado referente à 

contaminação do lençol freático.  

Além disso, mais de 470 famílias, cerca de 3% dos cadastrados não possuem sistema 

de rede coletora de esgoto, nem tão pouco fossas, sendo obrigados a jogarem seus esgotos 

diretamente nos solos, ou seja, em valas a céu aberto o que gera maiores riscos de 

contaminação e de ocorrência de doenças diversas. Esse quadro é resultado também da 

ineficiência do poder público em investir em infraestrutura e saneamento básico nas 

localidades mais pobres. A fala de um morador do bairro Manoel Deodato, registrada no 

tópico anterior, reafirma essa reflexão “o que eu queria era que os políticos investissem mais 

aqui, melhorassem esse lugar, colocasse um calçamento nas nossas ruas, uns esgotos fechados 

porque tudo é assim como a senhora está vendo, aberto né e a assistente social disse que isso 

traz muita doença”. Neste sentido, verificamos que quanto mais precária for a moradia, 

quanto menos infraestrutura e saneamento a família tiver acesso, mais vulnerável e pobre ela 

se torna. 

Outra dimensão que decidimos analisar, mesmo que de forma superficial, foi a 

dimensão da educação a partir do nível de escolaridade da família, pois “o insucesso na 

trajetória escolar pode acarretar também menor acesso a direitos básicos, acabando por 

produzir o ciclo de pobreza da geração anterior” (CRAVEIRO; XIMENES, 2013, p. 110). 

Isso vem comungar com nossas análises anteriores de que o acesso a educação permite 

maiores conquistas sociais e, portanto, maiores possibilidades de superação da pobreza. 

Vejamos a tabela 13: 

 

Tabela 13: Grau de instrução das pessoas cadastradas no CadÚnico. Pau dos Ferros (2013). 

Sem 

instrução 

Fund. 

incompleto 

Fundamental 

completo 

Médio 

incompleto 

Médio 

completo 

Superior 

incompleto 

ou mais 

Sem 

resposta 

Total 

 

4.747 

 

7.107 

 

1.401 

 

1.224 

 

1.606 

 

318 

 

2.157 

 

18.560 

     Fonte: TABCAD/MDS (2013). Elaboração da autora. 
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Analisando a tabela 13, podemos perceber que 25% das pessoas cadastradas no 

CadÚnico não possuem nenhum grau de instrução. 31% possuem o Fundamental Incompleto. 

Cerca de 10% possuem o Ensino Médio completo e apenas 2,1% dessas pessoas estão no 

Ensino Superior (cursando ou já concluído). Ainda verificamos que a baixa escolaridade é 

acentuada nas famílias pobres e extremamente pobres. Embora, tenham acontecido avanços 

na última década no que tange a inserção de pessoas com baixo poder aquisitivo nas 

Universidades e Faculdades do país como diagnosticado em Craveiro e Ximenes (2013), esse 

acesso ainda é pequeno, pois de acordo com as análises feitas em Pau dos Ferros, a partir dos 

dados do CadÚnico, menos de 3% da população cadastrada está no Ensino Superior.  

Além disso, o número de pessoas sem instrução e com o Ensino Fundamental 

incompleto é muito alto, assim, “ao mesmo tempo em que, recentemente, quase se conseguiu 

universalizar o acesso das crianças ao ensino fundamental, ainda se está distante de se 

alcançar a universalização da conclusão do ensino fundamental na idade correta, ou pelo 

menos próxima a esta idade” (CRAVEIRO; XIMENES, 2013, p. 116), o que denota uma 

baixa participação da população pobre nos ambientes escolares e a dificuldade de avançar na 

educação por parte dessa população, constituindo mecanismo fundamental para a perpetuação 

de uma sociedade alienada e com pouca autonomia.  

Esse fato foi comprovado (e problematizado no capítulo 2) no momento que 

realizamos as entrevistas com algumas beneficiárias do PBF no município. Diagnosticamos 

que das 30 beneficiárias entrevistadas apenas duas tinham concluído o Ensino Médio (e uma 

dessas tinha feito magistério); 16 beneficiárias não chegaram a realizar o Ensino Fundamental 

(boa parte dessas afirmou saber ler e escrever devido ter frequentado o Programa Brasil 

Alfabetizado do Governo Federal); 3 eram analfabetas; 5 estavam estudando o 2º seguimento 

do EJA77 e as demais (4 beneficiárias no total) tinham o Ensino Fundamental completo, mas 

não frequentavam mais a escola.  

Das beneficiárias entrevistadas, aquelas com maior grau de escolaridade, 

corresponderam as nossas hipóteses de que essas teriam mais conhecimento acerca dos seus 

direitos e, portanto, lutavam para fazê-los valer, tão pouco eram facilmente manipuladas e 

compreendiam que a sua condição de pobreza era antes resultado de uma sociedade injusta e 

de um Estado negligente do que sorte ruim. Denota-se que as beneficiárias com maior grau de 

escolaridade demonstravam um conhecimento a mais desses direitos, enquanto aquelas com 

menor grau atribuíam a sua condição social aos desígnios de “Deus”. 

                                                           
77Educação de Jovens e Adultos. O segundo seguimento do EJA corresponde as fases do Ensino Fundamental 

que vão do 5º ao 9º ano. 
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Isto leva a crer que para romper com o ciclo da pobreza é necessário prover o acesso à 

educação, mas é preciso que este acesso seja acompanhado de uma educação de qualidade 

pautada nas conquistas sociais e concretizada a partir da implementação de políticas públicas 

nas áreas mais vulneráveis onde se concentram as populações mais pobres. É necessário, 

melhorar as estruturas físicas das escolas, valorizar os profissionais da educação, bem como 

os alunos, criar espaços no âmbito das escolas que favoreçam uma aprendizagem mais 

significativa e que acima de tudo, construa cidadãos críticos/reflexivos possibilitando a estes 

oportunidades de transformar suas vidas marcadas pelos processos resultantes da pobreza. 

 Com vistas à discussão aqui proposta, percebemos que a pobreza em Pau dos Ferros 

se dá mediante múltiplos fatores, de um lado pesam as condições financeiras e habitacionais 

das famílias, do outro, o nível de escolaridade que, por ser ínfimo na maioria das famílias 

cadastradas contribui para que estas continuem invisíveis ao sistema político e a sociedade 

como um todo. 

 E finalmente, é preciso uma junção de políticas de caráter emancipatório, que 

busquem melhorar as condições de vida e de habitação das famílias mais vulneráveis, 

fortalecendo seus vínculos e disponibilizando serviços e oportunidades para a construção de 

sua autonomia baseado na dinâmica territorial onde estão inseridas essas famílias. 

 

3.1.2 Pobreza e desigualdades socioterritoriais em Pau dos ferros: uma contextualização 

a partir de alguns dados do censo do IBGE, 2010. 

 

Na tentativa de contribuirmos para um conhecimento mais apurado acerca da pobreza 

e desigualdade no município de Pau dos Ferros e buscando contextualizar elementos que 

caracterizam essas problemáticas no município, propusemos para o momento trabalhar com 

alguns dados do censo do IBGE (2010).  

Esses dados foram problematizados nos mapas que construímos com o intuito de 

mostrar como está especializada a pobreza e riqueza no município. Dessa forma, 

apresentamos algumas variáveis do censo que nos auxiliam nas análises como habitantes por 

domicilio e o rendimento dos chefes de família. 

Os mapas que apresentaremos mostra uma divisão do município por setores 

censitários78. Como construímos a hipótese de que o bairro Manoel Deodato se configura 

                                                           
78A metodologia para a produção dos mapas foi caracterizada pelos pesquisadores do CEMESPP apresentando 

como foi produzido os mapas com a seleção dos indicadores e das variáveis e se encontra no anexo dessa 

dissertação. 
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como um dos mais pobres e vulneráveis do município; buscamos decodificar os setores por 

bairro, ou seja, diagnosticar que bairro ou bairros correspondem cada setor.  

Vale salientar que os bairros em Pau dos Ferros não são legalizados, mas apenas as 

ruas, desta forma, sabendo disto nos dirigimos a prefeitura local que nos disponibilizou um 

documento em que está cadastrada todas as ruas e seus respectivos bairros (esse documento 

está em anexo na presente dissertação). 

De posse desse documento, visitamos o site do IBGE em que se encontra a sinopse dos 

setores censitários79 e realizamos a decodificação dos setores por rua e com o documento 

citado, por bairro. Dessa maneira realizamos a decodificação dos setores distribuídos nos 

mapas observando os indicadores e variáveis respectivos do quantitativo de habitantes por 

domicílio e os rendimentos dos chefes de família. Vejamos os mapas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79Decodificamos os setores através do link: http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/ 

 

 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/
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Figura 11: Habitantes por domicílio. Pau dos Ferros-RN, 2010. 
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A figura 11 apresenta os habitantes por domicílio no município de Pau dos Ferros; 

essa distribuição de habitantes por domicílio nos possibilita visualizar em que áreas da cidade 

concentram o maior número de domicílios com expressivos números de habitantes ou as áreas 

em que há um quantitativo insipiente de habitantes por domicílio.  

Ao observar a figura 11 podemos averiguar que os setores mais extensos 

correspondem à zona rural do município, já os setores aglomerados mais ao centro referem-se 

ao perímetro urbano. Assim, os setores em que há maior número de habitantes por domicílio, 

ou seja, de 3 a 4 habitantes são as áreas em vermelho no mapa.  

Correspondem a essas áreas: a parte oeste da zona rural do município; uma pequena 

parte do Bairro João XXIII (esse setor mais ao norte do mapa), pegando a parte da Br 405, na 

saída para Apodi; Parte do Bairro Riacho do Meio,  do Paraíso e o final da rua 25 de Março 

(bairro centro) na saída para o Encanto (esse setor mais ao leste do mapa); maior parte do 

Bairro Manoel Deodato e finalzinho do bairro Princesinha para já iniciar o bairro Manoel 

Deodato (setores do perímetro urbano a oeste do mapa). 

No que se refere à zona rural do município que apresenta um elevado número de 

habitantes por domicílio vale lembrar que esta apresenta um pequeno número de habitantes e 

poucas residências. Contudo, essas poucas residências possuem um número expressivo de 

habitantes, algo característico das áreas rurais dos municípios do Alto Oeste Potiguar. 

Já ao analisar os bairros, alguns como vimos apresentam um número expressivo de 

habitantes por domicílio, a exemplo desses está o Bairro Manoel Deodato, bairro em que 

seguimos com a hipótese de ser um dos mais pobres do município. Essa é uma característica 

também (não particular) das áreas mais pobres, pois uma das dimensões da pobreza é o 

número expressivo de indivíduos na família que causa maior dependência e maiores custos 

que para serem garantidos necessita que a família tenha uma renda também expressiva. Muito 

embora, tenhamos frisado que a taxa de fecundidade nas famílias pobres e extremamente 

pobres tenha caído significativamente na última década, ainda percebemos que muitas 

famílias pobres são também numerosas. 

Por fim, a partir das análises já realizadas neste capítulo compreendemos que muito 

precisa ser feito no campo das políticas públicas com vistas a minimização da pobreza e da 

desigualdade. Para tanto, as políticas precisam ser elaboradas levando em consideração a 

conjuntura territorial, não podendo ser apenas institucionais, pois é a dinâmica territorial que 

revela todas as faces da desigualdade e da pobreza o que leva a crer que o território deve ser o 

chão das políticas sociais como veremos no próximo capítulo. 
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Figura 12 – Chefes de Família com rendimento até 2 salários mínimos. Pau dos Ferros/RN,    

2010. 
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A figura 12 apresenta os chefes de família com rendimento até 2 salários mínimos; 

analisando o mapa acima, podemos verificar que as áreas em vermelho onde estão localizados 

os maiores quantitativos de chefes de famílias nessa faixa de renda correspondem aos bairros 

Riacho do meio, parte do bairro Paraíso, do bairro Centro (parte da rua 13 de Maio), parte do 

bairro Alto do açude (esses bairros estão representados nos setores em vermelho na parte leste 

do mapa). Já os setores em vermelho mais a Oeste do mapa correspondem aos bairros 

Princesinha do Oeste (final desse bairro para o início do Manoel Deodato), parte do bairro 

Manoel Deodato e parte do bairro São Benedito (próximo ao bairro Manoel Deodato). 

Como adiantamos anteriormente, as distâncias físicas entre os bairros não são tão 

extensas, nota-se que as ruas dos bairros São Benedito e Princesinha do Oeste, (bairros onde 

reside boa parte da classe média alta do município) que se aproximam do bairro Manoel 

Deodato possuem características similares à maioria das ruas desse bairro. Assim no 

município o total de chefes de família com rendimentos de até dois salários mínimos é de 

5.867. E a amplitude total nessa faixa de renda nos setores que apresentam o maior percentual 

de chefes varia entre 4, 07 a 4,91 caracterizados por 6 setores. 

Agora, as áreas onde há um menor percentual de chefes de família nesta faixa de renda 

são as áreas representadas na cor mais clara do mapa; a parte mais clara ao leste do município 

corresponde a zona rural. Já a parte mais ao sul corresponde ao final do bairro Princesinha do 

Oeste, contornando a Universidade Estadual e finalizando na estrada para o município de 

Água Nova. A parte mais clara no centro do mapa corresponde aos Bairros São Benedito, São 

Judas Tadeu, COHAB e Centro da cidade. A parte clara mais ao Norte do município 

corresponde ao bairro João XXIII. Enfim, a parte clara a Oeste do município corresponde à 

zona rural, denominada de Perímetro Irrigado. Assim a amplitude total nessa faixa varia de 

0,46 a 2,84 caracterizados por 14 setores. 
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Figura 13 – Chefes de Família sem rendimento. Pau dos Ferros/RN, 2010. 
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De acordo com a figura 13, onde está distribuído por setores os chefes de família sem 

rendimento, no município são 755 chefes de família nesta faixa. Quatro setores abrangem o 

maior percentual de chefes sem rendimento e a amplitude total nessa faixa varia de 5,44 a 

9,14. Realizando a decodificação dos setores, podemos diagnosticar os bairros 

correspondentes a estes onde reside esse número maior de chefes de família sem rendimento. 

Há também os setores em vermelho na parte leste do município correspondem aos 

bairros Riacho do Meio, margeando a parede do açude 25 de Março e também uma parte do 

bairro Centro (ruas Quintino Bocaiuva e 13 de Maio) já próximo ao bairro Riacho do meio. 

Enquanto os setores em vermelho mais a oeste do município correspondem a maior parte do 

bairro Manoel Deodato e o final do bairro Princesinha do Oeste já para iniciar o Manoel 

Deodato.  

Evidencia-se de acordo com a figura acima a interpretação e comprovação da hipótese 

de que o bairro Manoel Deodato é de fato um dos mais pobres do município em estudo, haja 

visto, esse bairro abrigar também um número expressivo de chefes de família sem 

rendimento. Lembramos que o fator renda não diagnostica por se só a situação de pobreza de 

uma família. No entanto, a falta de renda gera certas vulnerabilidades que condiciona 

(juntamente com outras dimensões) uma vida marcada por privacidades, portanto, pobre. 

Outras partes do município também apresenta um número significativo de chefes de 

família sem rendimento, numa amplitude total de 3, 59 a 5, 44 chefes. Estão nessa faixa os 

setores na cor laranja no mapa. Corresponde a esses setores na faixa mais a oeste do 

município, uma parte da zona rural. No perímetro urbano na parte Sul do município estão os 

bairros Princesinha do Oeste e São Benedito (já se aproximando do bairro Manoel Deodato) e 

parte do bairro Manoel Deodato. 

Quanto aos setores que apresentam ao menor percentual de chefes de família sem 

rendimento representando uma amplitude de 0,26 a 2,39 caracterizados por 17 setores 

correspondem as áreas no lado mais ao leste do município a zona rural no cruzamento do 

Riacho do Meio com a Br 405; na parte mais ao sul do município corresponde ao finalzinho 

do bairro Princesinha do Oeste, contornando a Universidade na estrada para o município de 

água Nova. 

 Já na área onde há maior aglomeração de setores censitários nessa faixa de amplitude, 

o lado mais ao sul do perímetro urbano corresponde as partes dos bairros Princesinha do 

Oeste, São Benedito, e finalzinho do bairro São Judas Tadeu cruzando com a estrada para a 
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ASSEC80. A parte mais ao centro do município corresponde aos bairros Alto do açude, São 

Judas Tadeu e Centro. O lado mais a oeste do perímetro urbano estão os bairros São Geraldo e 

São Benedito. Enfim, os setores mais ao norte do perímetro urbano correspondem aos bairros 

João XXIII, Domingues Gameleira, Paraíso e uma pequena parte do bairro Riacho do Meio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80Associação dos Servidores da CAERN 
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Figura 14 – Chefes de Família com rendimento superior a 20 salários mínimos. Pau dos 

Ferros/RN, 2010. 
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Analisando a figura acima, podemos perceber que em alguns setores há um 

aglomerado de chefes de família com rendimento superior a 20 salários mínimos. Na zona 

rural do município não se encontra nenhum chefe de família nesta faixa de renda. Denota-se 

que estes chefes se encontram no perímetro urbano, correspondendo a um total de 26 chefes; 

sendo exato quatorze setores que abrangem chefes de família com este nível de renda e os 

setores que apresentam um maior percentual são no total sete, obedecendo uma amplitude 

total de 7,69 a 11,54 chefes de família.  

Decodificando os setores podemos diagnosticar os bairros em que residem tais chefes 

neste extrato de renda. Seriam: na parte leste do perímetro urbano o início do bairro Riacho do 

meio cruzando como a rua 13 de Maio (bairro centro); na parte mais ao sul está o final do 

bairro São Judas Tadeu cruzando com a estrada para a ASSEC; mais ao leste, uma pequena 

parte do bairro Manoel Deodato no cruzamento com o bairro Princesinha do Oeste; grande 

parte do bairro Princesinha do Oeste; mais ao centro do perímetro urbano está parte do bairro 

São Judas Tadeu; parte do bairro Conjunto Marechal Dutra (COHAB); bairro São Benedito e 

parte do bairro Centro. 

Na maioria dos bairros em Pau dos Ferros não apresentam nenhum chefe de família 

com rendimento superior a 20 salários mínimos (correspondendo a um total de 19 setores 

Censitários) sendo eles, na faixa mais ao leste do perímetro urbano, parte do bairro 

Domingues Gameleira; início do bairro Riacho do Meio; pequena parte do bairro Centro; na 

faixa mais ao sul, final do bairro Princesinha do Oeste, contornando a UERN, e passando pela 

estrada que vai para o município de Água Nova; na faixa mais a Oeste estão os bairros 

Manoel Deodato, parte do bairro São Benedito (nas proximidades do bairro Manoel Deodato), 

parte do bairro São Geraldo, parte do bairro João XXIII; e por fim, o setor mais ao centro do 

mapa, corresponde ao bairro paraíso. 

Dessa forma, analisando essas informações e nas visitas in lócus alguns bairros onde 

estão localizados número considerável de chefes de família com rendimento superior a 20 

salários mínimos, são dotados de boa infraestrutura, já em relação aos bairros (alguns deles, 

mas não todos) onde estão um número considerável de chefes de família sem rendimento, 

normalmente apresentam problemas quanto a infraestrutura, saneamento básico e a 

ineficiência de alguns serviços públicos como iluminação e coleta de lixo (a título de 

exemplo). 

Por fim, de acordo com os mapas acima da exclusão social produzidos a partir do 

censo do IBGE (2010), verificamos que a pobreza em Pau dos Ferros convive lado a lado com 

a riqueza; isso se justifica especialmente por se tratar de um município com pequena extensão 
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territorial e número de habitantes (embora como já afirmado anteriormente, sua sede possui 

uma dinâmica de cidade média, sendo o município um centro regional). Mas também 

verificamos áreas em que há certa concentração de pobreza a exemplo do bairro Manoel 

Deodato onde se localiza um número expressivo de chefes de família sem rendimentos, e 

outras áreas em que há uma concentração maior de chefes de família com rendimento superior 

a 20 salários mínimos como, por exemplo, o bairro São Judas Tadeu, Princesinha do Oeste 

(além de outros).  

Em suma pelo quantitativo da renda e também pela visualização de outras dimensões 

em visita a campo conseguimos confirmar nossa hipótese inicial de que o bairro Manoel 

Deodato se configura como um dos bairros mais pobres do município por concentrar certas 

vulnerabilidades sociais como veremos ainda neste capítulo ao realizarmos a caracterização 

desse bairro feita a partir dos trabalhos de campo que agregou entrevistas com moradores, 

assistentes sociais, coleta de dados e imagens. 

 

3.1.3 O Centro de Referência da Assistência Social/CRAS enquanto materialidade no 

território: algumas reflexões a partir dos CRAS localizados em Pau dos Ferros/RN  

 

De acordo com a PNAS (2004), os CRAS se constituem em equipamentos fixos nos 

territórios mais vulneráveis e seus agentes são responsáveis pela coordenação e efetivação das 

políticas sociais com matricialidade sociofamiliar, ou seja, a família como núcleo central para 

a efetivação das ações da PNAS. Assim, o CRAS é caracterizado por ser uma unidade de 

proteção social básica do SUAS (Sistema único da Assistência Social que configura a 

assistência social como direito do cidadão e dever do Estado) cujo objetivo se estabelece na 

prevenção e diminuição das vulnerabilidades sociais presentes nos territórios resultantes da 

desigualdade social. Desse modo, o CRAS enquanto equipamento público “é referência para o 

desenvolvimento de todos os serviços socioassistenciais de proteção básica do SUAS, no seu 

território de abrangência” (BRASIL, 2009). São atribuições dos CRAS:  

 

 Fornecimento de informações e dados para o órgão gestor municipal sobre a 

área de abrangência; 

 Oferta do PAIF81 e outros serviços socioassistenciais da proteção social básica; 

 Gestão territorial da rede socioassistencial da proteção social básica; 

                                                           
81Programa de Atenção Integral a Família 
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 A realização da busca ativa por parte dos agentes que trabalham nos CRAS; 

  Realização de um diagnóstico da área de abrangência, aproximando as 

famílias aos serviços prestados pelo CRAS a partir do fortalecimento de 

vínculos, dentre outros (BRASIL, 2009). 

 

A política e os agentes responsáveis pelas políticas sociais costumam denominar as 

áreas de abrangência dos CRAS como territórios dos CRAS, mas resolvemos considerar 

como Lindo (2011) e Rossi (2012) que esses territórios na verdade são mesmo áreas, pois não 

podemos diminuir a importância do território como se este fosse apenas um recorte areal, haja 

vista, sua construção como produto das relações sociais a partir das práticas de poder. A 

política caracteriza essas áreas enquanto “territórios dos CRAS” devido a sua delimitação 

pautada na descentralização política administrativa, no entanto, a delimitação apenas, não 

caracteriza o território.  

Neste sentido, trabalharemos como os autores anteriores, ou seja, consideraremos não 

os territórios dos CRAS, mas áreas de abrangência dos CRAS, embora área e localização 

façam parte da constituição do território, não se pode restringir este conceito a uma área, pois 

sua complexidade socioespacial vai além disso (LINDO, 2011).  

Buscamos, dessa maneira, não negligenciar ou renegar a importância do conceito de 

território em seu real significado que nos possibilita o desvendamento do cotidiano de vida e 

da realidade social problematizada pelas desigualdades. Desse modo de acordo com a PNAS 

(2004): 

 

O CRAS é uma unidade pública estatal de base territorial, localizado em 

áreas de vulnerabilidade social [...]. A equipe do CRAS deve prestar 

informações e orientação para a população de sua área de abrangência, bem 

como se articular com a rede de proteção social local no que se refere aos 

direitos de cidadania, mantendo ativo um serviço de vigilância da exclusão 

social na produção, sistematização e divulgação de indicadores da área de 

abrangência do CRAS em conexão com outros territórios. Realiza, ainda, 

sob orientação do gestor municipal de Assistência Social, o mapeamento e 

organização da rede socioassistencial de proteção básica e promove a 

inserção das famílias nos serviços de assistência social local. Promove 

também o encaminhamento da população local para as demais políticas 

públicas sociais, possibilitando o desenvolvimento de ações intersetoriais 

(PNAS, 2004, p. 35). 

 

Como visualizado no texto da PNAS, o CRAS representa a conquista da 

descentralização no que se refere à questão social, pois através desse equipamento ocorre o 

envolvimento direto entre os três níveis de Governo: Federal, Estadual e Municipal. Na 
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instância federal fica a responsabilidade de elaboração e estruturação das políticas, bem como 

a questão de fomento para a ocorrência destas no território. Ao Governo dos estados fica a 

incumbência da capacitação dos profissionais e no âmbito municipal o reconhecimento do 

território e logística para a escolha de onde o CRAS estará localizado, a contratação dos 

agentes e técnicos, bem como o direcionamento das políticas que serão trabalhadas e que 

devem ocorrer de forma intersetorial. 

Assim, de acordo com a caracterização do CRAS a partir da PNAS, podemos perceber 

que esse equipamento é responsável direto pela territorialização das políticas sociais em 

escala local. É dever da equipe dos CRAS fazer chegar às famílias as políticas públicas 

implementadas em suas áreas. Nesse interim, o CRAS se constitui enquanto equipamento 

responsável pela descentralização das ações que visam diminuir as desigualdades, pobreza e 

vulnerabilidades das famílias sendo, portanto, mediador entre a Política de Assistência Social 

e o território. Corroborando com esse entendimento, Lindo (2011) aponta que: 

 

O CRAS ganha, portanto, materialidade no território a partir de sua estrutura 

física e instalações. Ao ser implementado, ele é um fixo que passa a compor 

o território e se territorializa com todas as outras relações sociais a partir do 

momento em que se aproxima da população, desenvolve as ações e se 

integra definitivamente ao território com a pretensão de mudar a realidade 

(LINDO, 2011, p. 83). 

 

Conclui-se que o CRAS deve se constituir enquanto um equipamento público 

responsável pelas questões sociais no território marcado por vulnerabilidades, haja vista, a 

concepção refletida pela autora acima de que este passa a compor o território se 

territorializando com todas as relações sociais, aproximando à população da conquista dos 

seus direitos no que tange o acesso às políticas públicas sociais, visando à transformação da 

realidade social que foi construída a partir das desigualdades. “Para tanto, faz-se necessário 

compreender as particularidades de cada território e incorporar a abordagem territorial no 

agendamento, na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas” (LINDO, 

2011, p. 87) com vista à problematização da realidade para consequente transformação. 

Mediante essa reflexão acerca do CRAS, o município de Pau dos Ferros conta com 3 

CRAS localizados na sede do município, obedecendo a logística dos extremos, ou seja, cada 

CRAS está localizado em cada extremo da cidade. Vejamos a figura 14: 
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Figura 15: Área de pobreza acentuada e localização dos Centros de Referência da Assistência 

Social. Pau dos Ferros/RN (2013) 
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A figura 15 nos apresenta a localização dos CRAS que como evidenciado 

anteriormente, levou-se em consideração os extremos da cidade. A área em vermelho no mapa 

representa o bairro Manoel Deodato o qual caracterizamos no primeiro tópico deste capítulo 

sendo a área com maiores vulnerabilidades sociais e concentrada pobreza. O CRAS 

responsável pelas ações sociais no Bairro é o CRAS São Benedito. Entretanto, verificamos 

que este CRAS não se encontra localizado no bairro Manoel Deodato, mas está no bairro São 

Benedito indo contra as determinações da política, onde fica claro que os CRAS devem estar 

localizados nas áreas de maiores vulnerabilidades.  

Já o bairro São Benedito é composto por um número expressivo de famílias de classe 

média, com boa infraestrutura e saneamento básico (Mapeamento do CRAS São Benedito), 

não apresentando tantas vulnerabilidades como o Manoel Deodato, por isso seria necessário à 

construção de um CRAS no bairro ou a realocação deste CRAS para a área mais vulnerável 

que, segundo a secretária de assistência Social do município, será a próxima ação a ser 

conduzida. 

Remetendo-nos ao CRAS São Benedito, a sua área de abrangência cobre um 

percentual de 3.000 famílias (consideramos esse número alto, mas esse dado foi constatado no 

mapeamento feito pela equipe em 2011), sendo que destas apenas cerca de 200 famílias são 

assistidas pelo CRAS (no momento em que realizamos a entrevista, Agosto de 2013). Em 

conversa com a equipe que trabalha no CRAS diagnosticamos que o espaço físico não é 

suficiente para a demanda, bem como o número de profissionais, pois esse CRAS assiste a 3 

bairros populosos, a saber, o São Benedito, o Manoel Deodato e o bairro São Geraldo embora, 

seja o único a contar com duas assistentes sociais. Outro fator é o que se refere a sua 

localização, onde a preferência em relação a assistência e ações sociais seria as famílias do 

Manoel Deodato que corresponde ao maior número de famílias que são assistidas. Porquanto, 

por não estarem localizadas neste bairro, muitas famílias deixam de participarem desse CRAS 

fato este que as assistentes buscam minimizar com as ações de busca ativa. 

Quanto as maiores vulnerabilidades das famílias que são assistidas por esse CRAS, 

as assistentes evidenciam em um primeiro plano a questão da habitação e em segundo, a 

questão do uso das drogas ilícitas, sobretudo, nas famílias do bairro Manoel Deodato. 

Interrogadas sobre os maiores desafios no que tange o trabalho com as famílias pobres e 

vulneráveis, as assistentes colocaram que o maior desafio perpassa pela questão da não 

conscientização dessas famílias na importância da participação nas atividades e ações 

desenvolvidas no CRAS. A fala destacada abaixo evidencia esses pontos: 
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Sobre as maiores vulnerabilidades das famílias, diagnosticamos no 

mapeamento que realizamos em 2011, que de fato a questão da moradia e do 

uso cada vez maior das drogas ilícitas, especialmente pelos menores é com 

certeza um dos nossos maiores desafios enquanto assistentes desse CRAS. 

Além disso, vejo como um forte empecilho do nosso trabalho a questão da 

omissão da família. Muitas famílias que deveriam participar das nossas 

ações não participam, não veem a importância desse equipamento e do nosso 

trabalho para a melhoria da vida deles, especialmente no que tange o 

fortalecimento de vínculos e o cumprimento dos direitos deles. Essas 

maiores vulnerabilidades que citei e esses desafios se tornam mais 

complexos e amplos nas famílias e no trabalho feito com essas no bairro do 

Manoel Deodato, onde acredito que deveria ter um CRAS só para atender 

aquelas famílias. (Trabalho de campo, 2013, fala de uma das Assistentes 

Sociais do CRAS São Benedito). 

 

A fala da assistente acima sintetiza os maiores desafios do trabalho no CRAS e 

esclarece quanto à importância que tem esse equipamento na prevenção e minimização das 

desigualdades sociais, das condições de pobreza e vulnerabilidade das famílias. Essa 

importância ganha maior peso quando este equipamento se localiza em áreas mais 

vulneráveis, onde se torna mais necessário a intervenção do poder público. Além disso, 

percebemos que muitas famílias não buscam participar do CRAS ora devido à distância, ora 

devido à falta de reconhecimento dos seus direitos e da importância desse equipamento em 

aproximá-los das ações da política social. Percebemos desse modo, que é preciso orientar a 

população, especialmente as mais pobres acerca dos direitos que aos poucos estas vêm 

conquistando e da necessidade de sua participação para que esses direitos sejam concebidos. 

Com relação ao CRAS Riacho do Meio localizado na parte leste do município, este 

possui uma área de abrangência constituída por cerca de 1.000 famílias. Destas apenas 100 

famílias aproximadamente são assistidas82. No que tange ao espaço físico a assistente 

mencionou que este não é suficiente para a demanda, nem tão pouco a equipe que ali trabalha, 

por isso atendem a poucas famílias deixando um número significativo de famílias sem 

atendimento. Quanto às vulnerabilidades vivenciadas pelas famílias assistidas, a assistente 

citou como as principais, o desemprego e a falta de moradia. Nos trabalhos realizados no 

CRAS, alguns são de destaque como a busca ativa, o fortalecimento de vínculos e a formação 

de grupos específicos sendo estes, um grupo de gestante, um grupo de idosos e um grupo de 

mulheres beneficiárias do PBF.  

O CRAS Riacho do Meio atende também a famílias da zona rural, sobretudo dos sítios 

mais próximo como é o caso do sítio Carvão, onde tem cerca de 10 famílias assistidas. No que 

                                                           
82Para a escolha dessas famílias são consideradas aquelas com perfil de Cadastro Único, especialmente as 

beneficiárias do PBF (esses critérios foram elencados também pelas assistentes dos outros dois CRAS). 
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se refere ao maior desafio enfrentado pelos agentes que trabalham neste CRAS, a assistente 

elencou que a rotatividade dos profissionais é o fator que mais contribui para o 

enfraquecimento das ações (esse fato foi comentado em todas as entrevistas feitas com as 

assistentes e agentes dos demais CRAS). 

 Dessa forma, evidencia-se que o que está escrito por vezes nos documentos 

normativos, não são efetivados na prática, pois de acordo com a NOB-HR/SUAS, é 

determinado que toda a equipe dos CRAS seja composta por profissionais efetivos. E quando 

houver necessidade de contratos que estes se deem por meio de seleção e não por nomeação. 

No entanto, verificamos que ainda existem questões referentes à perpetuação do clientelismo 

político ou patrimonialismos, ou seja, a personalização do que é público o que por vezes 

prejudica o sucesso das políticas em escala local.  

Neste sentido, as equipes dos CRAS são construídas muitas das vezes por indicação 

dos gestores que seleciona aqueles que votaram neles nas eleições municipais. Quando há 

troca de gestor, a equipe normalmente é trocada o que enfraquece as ações e inibe a 

participação das famílias no espaço físico do CRAS. Portanto, é necessário que haja um 

comprometimento em diminuir a alta rotatividade que evidenciamos acontecer em todos os 

CRAS do município, pois “a baixa rotatividade é fundamental para que se garanta a 

continuidade, eficácia e efetividade dos serviços e ações ofertados nos CRAS, bem como para 

potencializar o processo de formação permanente dos profissionais” (BRASIL, 2009, p. 61). 

O terceiro CRAS visitado e onde também realizamos os questionários e entrevistas, foi 

o CRAS João XXIII, localizado mais ao norte do município. Este CRAS tem uma área de 

abrangência constituída por 2.500 famílias, mas só atendem a 108 famílias que segundo a 

assistente é suficiente, pois a demanda é pouca, haja vista, que a área de abrangência desse 

CRAS apresenta poucas vulnerabilidades; neste CRAS também ocorre a assistência a algumas 

famílias da zona rural. 

Quanto aos trabalhos desenvolvidos neste espaço a assistente citou alguns mais 

importantes como o Programa de Atenção Integral a Família (PAIF), fortalecimento de 

vínculos familiares, grupos de criança de 0 a 6 anos e de 7 a 15, adolescentes de 15 a 17 e 

grupo de idosos. No que tange as maiores vulnerabilidades a assistente elencou a falta de 

conhecimento acerca dos direitos que cada indivíduo e família possuem.  

Nesse intuito, muitas famílias não reconhecem no CRAS um equipamento fixado no 

território para garantir os direitos sociais que cada indivíduo tem perante o Estado e a 

sociedade. Além disso, esse equipamento público torna-se uma aproximação entre a política 

de assistência social e o indivíduo ou família em vulnerabilidade e condição de pobreza, 
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possibilitando a diminuição dessas problemáticas e a possível configuração do território 

tornando este menos pobre e menos desigual.   

Quanto ao espaço físico, a assistente considera esse suficiente para a demanda em 

relação ao quadro de funcionários ela também considera suficiente, mas sinaliza para 

importância de abertura de processo seletivo como concurso público que viabilize a 

permanência da equipe buscando romper com o ciclo comum da rotatividade ainda tão 

presente nesses espaços. 

Durante o trabalho de campo realizado neste CRAS e em sua área de abrangência 

percebemos que o mesmo deveria estar localizado na área do bairro Manoel Domingues onde 

ocorrem maiores vulnerabilidades se comparada ao bairro onde este se encontra que é o João 

XXIII. No bairro Manoel Domingues, visualizamos maiores problemáticas relacionadas à 

pobreza como o uso de drogas, desemprego, habitações precárias, dentre outros (dados do 

mapeamento feito pela equipe do CRAS João XXIII e comprovados nas visitas in lócus). 

Assim, acreditamos na necessidade de uma realocação deste equipamento para que seja fixado 

em áreas de maiores vulnerabilidades como direcionado no texto da PNAS oportunizando a 

melhoria na vida das famílias mais pobres a partir do seu território que é meio e condição para 

se efetivar as conquistas de cidadania, pois: 

 

Entende-se aqui que agentes diversos e concretos produzem e usam seu 

território como condição para a sua reprodução; que a política pública da 

Assistência Social deve produzir uma territorialidade intencionalmente 

voltada a equidade na distribuição dos direitos e oportunidades sociais e, que 

os CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) a partir de suas 

localizações, devem potencialmente constituir-se em equipamentos que 

mudem as condições institucionais do território produzindo territórios de 

direitos, garantidos pelo Estado (MELAZZO; MAGALDI, 2013, p. 02). 

 

Em suma, coadunamos da ideia de que muito se avançou no que tange a construção de 

políticas públicas e as ações decorrentes da Política de Assistência Social no território é 

marcado pela pobreza, muito ainda precisa ser feito, sobretudo no âmbito local onde se 

consolida as ações da política. O CRAS é veemente um equipamento de grande importância 

para a consolidação das ações sociais no território, pois se constitui como “uma porta de 

acesso mais direta a conquista dos direitos universais”. Assim, 

 

[...] salientamos que os territórios onde os CRAS são instalados devem ser 

compreendidos como espaços dinâmicos e onde a questão social assume 

feições e se manifesta de maneira particular, sem desconsiderar, entretanto, 

os condicionantes de ordem geral que ali são encontrados. Salienta-se assim, 
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que sempre há uma produção passada e presente que modela e configura 

relações sociais onde o CRAS encontra-se estalado ou em vias de se estalar. 

Ao mesmo tempo, sua localização deve demonstrar com clareza a 

intencionalidade de que outra territorialidade seja ali produzida: a dos 

direitos sociais (MELAZZO; MAGALDI, 2013, p. 09). 

 

Tendo em vista esta realidade é preciso esforços para que sua localização vá de 

encontro com o que é posto na política, tornando-se um potencial na efetivação dos direitos 

dos cidadãos (sobretudo, os mais pobres) produzindo, como posto pelos autores acima, 

territórios de direitos, garantidos pelo Estado o que comungará com o que é posto desde a 

última constituinte, onde o Estado deverá possibilitar a cada cidadão a efetividade dos direitos 

básicos a vida.  

No entanto, observamos a necessidade de realocação de dois dos três CRAS existentes 

em Pau dos Ferros, pois da maneira como estão localizados nos leva a compreensão de que 

estes não possibilitam a construção dos direitos sociais, ou seja a territorialidade desses 

direitos, pois estão distantes da população mais vulnerável, não levando em conta a “produção 

passada e presente que modela e configura as relações sociais” e que portanto, gerou e 

continua a gerar acentuada pobreza em alguns espaços da cidade e do município enquanto 

outros, são sempre mais assistidos pelo poder público local. 

Diante das reflexões que aqui estamos construindo voltamos para a importância de 

compreendermos o território como dinâmico, onde vários agentes atuam a partir de 

intencionalidades diferentes gerando conflitos, dinamização e reproduzindo desigualdades. 

Neste sentido buscamos diagnosticar o entendimento das assistentes sociais a respeito do 

território e da importância desse conceito para a consolidação de suas ações a partir da 

política pública de assistência social. Percebemos nas falas das assistentes que o território 

para elas continua sendo a área de abrangência do CRAS onde elas precisam desenvolver 

antes o diagnóstico e perceber as principais demandas para então focalizar as ações. A fala 

abaixo caracteriza isso: 

 

Bem, território (... pausa!). Assim, o território é muito importante, pois é a 

área onde devemos construir e fortalecer as ações que nos são incumbidas. 

Assim, acredito que é preciso antes de desenvolver o trabalho realizarmos 

um diagnóstico da área em que vamos atuar. Fizemos um diagnóstico no ano 

de 2011 e isso tem nos servido bastante para entendermos as questões e 

vulnerabilidades diagnosticadas nessa área. É como se fosse um instrumento 

que delimite e direcione o nosso trabalho (Trabalho de campo, 2013, fala da 

assistente social do CRAS Riacho do Meio). 
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Aí, percebemos que o entendimento acerca do território pelas assistentes sociais se 

assemelha ao que é posto na política, ou seja, o território como um recorte areal onde deverão 

ser concretizadas as ações sociais. Embora haja um avanço na introdução deste conceito por 

parte da política e por parte dos agentes responsáveis pela política nas localidades, 

percebemos que ainda é preciso avançar acerca do entendimento sobre esse conceito que se 

constitui como potencializador para a conquista e efetivação dos direitos sociais que devem 

ser garantidos pelo Estado.  

Portanto, é o território elemento primeiro de análise para se definir onde serão 

localizados os CRAS, quais as maiores vulnerabilidades que precisarão ser minimizadas e 

quais as potencialidades para contribuir com a luta para a concretização dos direitos sociais e 

melhoria na qualidade de vida das famílias marcadas pela pobreza.  

Nesse interim, é o território revelador das condições de vida das famílias e dos meios 

para eventuais melhorias e avanços sociais. Assim, considerá-lo apenas como uma área 

empobrece esse conceito e nos leva a esquecermos da dinâmica territorial em que estão 

inseridas as famílias em condição de pobreza. Dinâmica esta reveladora das relações sociais 

que se processam no território e que são responsáveis pela pobreza ali diagnosticada, mas que 

é também elemento considerável para a concretização das ações sociais que visam a melhoria 

na qualidade de vida das populações menos abastadas.  

Demonstra-se que o território constituído por todos esses elementos acima citados não 

é inerte, mas antes dinâmico, é produto das relações sociais que se revelam na dinâmica 

territorial. Então, o território é a chave para a concretização das políticas públicas, para as 

conquistas sociais e minimização das problemáticas referentes à pobreza.  

Diante dessa reflexão a respeito do território dos CRAS enquanto equipamentos de 

dimensão territorial e a política pública de assistência social; percebemos que o CRAS 

corresponde a um elo entre a política e o cidadão para quem a política é pensada. Porém, para 

que as ações a partir desse equipamento sejam eficazes é preciso que se faça anteriormente 

uma leitura e interpretação do território, fato este que consolidará de maneira eficiente a 

política de assistência social nos territórios marcados pela pobreza e vulnerabilidades. Neste 

sentido: 

 

A perspectiva que se abre, então, implica em reconhecer o território como 

resultado de um uso intencional de múltiplos agentes, com suas 

intencionalidades específicas e é a partir dela que se considera aqui a 

construção de uma Política Nacional de Assistência Social: como uma ação 

intencional em que, um de seus objetos mais emblemáticos, os CRAS, na 

lógica da proximidade aos segmentos sociais em situações de risco e 
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vulnerabilidade pode ser a porta de acesso mais direta a direitos universais. 

A aproximação pretendida, então, associa a construção da política à ação 

intencional de um agente, ou conjunto de agentes, da mesma maneira que 

assume o CRAS [...] como um objeto onde se desembocam/confluem suas 

ações (MELAZZO; MAGALDI, 2013, p. 09).  

 

Respaldados nessa reflexão a partir da citação acima, percebemos a vinculação ou 

relação intrínseca entre a construção da política pública de assistência social e o conceito de 

território, pois embasados em Raffestin (1993) o território é constituído por agentes diversos 

com intencionalidades diferentes. Cada intencionalidade e ação ou conjunto de ações dirigidas 

por diversos agentes produzem territorialidades diversas. Assim, a intenção da política pública 

social a partir das ações dos agentes sociais deverá ser a de criar outra territorialidade aquela 

constituída por um território menos desigual, menos pobre, ou seja, a territorialidade dos 

direitos sociais. Neste sentido, os CRAS se configuram como objeto principal por onde 

confluem as ações para a prevenção e minimização das problemáticas sociais nos territórios 

mais vulneráveis. 

Por fim, é preciso uma leitura acerca do território para que haja a territorialização das 

políticas públicas e, portanto, a territorialidade dos direitos sociais. Percebemos a importância 

dos CRAS neste exercício, mas diagnosticamos a necessidade de realocação dos CRAS em 

Pau dos Ferros para que a população mais pobre tenha mais oportunidade de acesso. Outro 

ponto importante foi a interpretação do território feita pelos agentes sociais, a qual é preciso 

avançar, pois a forma como elas vem interpretando o território inibe suas ações, haja vista que 

não basta demarcar uma área e localizar nelas as famílias em condição de pobreza e 

vulnerabilidade para que se efetive os direitos sociais e melhore as condições de vida dessas 

famílias, é preciso antes de tudo conhecer os processos formadores de tais realidades, o 

contexto histórico, político e social em que as famílias se inserem e que tem no território 

referencial concreto de análise para que se efetive as ações sociais e estas ganhem concretude 

no cotidiano de vida das famílias pobres. 

 

3.2 POBREZA MULTIDIMENSIONAL: ALGUMAS ANÁLISES A PARTIR DO 

TRABALHO DE CAMPO NO BAIRRO MANOEL DEODATO 

 

Mediados por essa discussão, consideramos o Bairro Manoel Deodato (ver figura 11) 

onde se localiza a antiga favela “Beira Rio”, um espaço segregado83, onde se concentra a 

                                                           
83Embora não adentraremos na discussão conceitual desse termo devido a escolhas teóricas. Para 

aprofundamento desse conceito ver: Corrêa (2005). 
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população mais pobre de Pau dos Ferros, destituído de um mínimo de infraestrutura e 

saneamento básico. Nesse espaço também se visualiza altos índices de violência, de 

prostituição e uso de drogas ilícitas de acordo com o mapeamento feito pela equipe do CRAS 

São Benedito. 

Comungando com a discussão já evidenciada acerca da pobreza multidimensional e da 

perspectiva territorial, ou seja, o território de vida das famílias “alvos das políticas públicas” 

achamos por bem caracterizar esse bairro onde estão concentradas as maiores 

vulnerabilidades sociais do município. Partimos, não apenas do ponto de vista da renda, mas 

buscamos analisar as questões ligadas a infraestrutura, saneamento, acesso a serviços públicos 

como educação e saúde, dentre outros. Para tanto, realizamos visitas in lócus, entrevistamos 

alguns moradores do bairro e as assistentes sociais do CRAS São Benedito responsáveis pelo 

trabalho com as políticas sociais no Manoel Deodato. 

Esse bairro conta com cerca de 2.800 habitantes tem a maioria das casas assistida 

pelos serviços de energia e água. Contudo, existem algumas residências, especialmente 

aquelas de taipa que, não tem acesso a esses serviços. Sobre o sistema de esgotamento 

sanitário podemos perceber a existência de algumas fossas sépticas, fossas rudimentares e 

também a céu aberto. O lixo é coletado semanalmente, mas observamos lugares onde a há 

uma alta concentração de lixo, ou seja, na coleta semanal deve estar existindo algumas falhas.  

Com relação à renda, segundo as assistentes do CRAS São Benedito, a principal fonte 

de renda dos moradores é o benefício advindo do Programa Bolsa Família, aposentadorias, 

alguns funcionários públicos e empregos informais como domésticas que trabalham sem 

carteira assinada. Em conversa informal com alguns moradores no momento em que fomos 

registrar as fotos no bairro e marcar os pontos no GPS para criarmos um mapa de localização 

do bairro, ouvimos alguns depoimentos no mínimo consideráveis a respeito das condições de 

vida no bairro: 

 

Olha moça, morar aqui não é fácil não viu. A gente sempre escuta promessas 

de que as coisas vão melhorar, mas só fica mesmo nas promessas. Você tá 

vendo como é a situação. Eu moro nessa casa de taipa porque não tenho um 

outro lugar para morar. Eles estão prometendo que vamos ganhar uma casa 

nesse programa aí da “minha casa” 84. Mas minhas esperanças são poucas. 

Aqui nois convive com a violência e com as drogas imagine como é criar 

filho nesse lugar viu! As coisas boas ficam no centro, tem um CRAS que é 

para a gente participar, mas fica lá pros lados do centro mesmo. O que eu 

queria era que os políticos investisse mais aqui, melhorassem esse lugar, 

                                                           
84O Programa citado pelo morador é o programa “minha casa, minha vida” do Governo Federal. Durante a visita 

em campo registramos alguns conjuntos habitacionais sendo construídos no bairro. 
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colocasse um calçamento nas nossas ruas, uns esgotos fechados porque tudo 

é assim como a senhora está vendo, aberto né e a assistente social disse que 

isso traz muita doença e que nois também arriscamos morando em casa de 

taipa porque pode ter aquela doença lá do barbeiro (Trabalho de campo, 

2013, fala de um morador do Bairro Manoel Deodato coletada em uma 

conversa informal, escolhido aleatoriamente durante as visitas in lócus). 

 

De acordo com as informações coletadas e na oportunidade conversando com alguns 

moradores, percebemos que de fato o bairro em análise se configura como o mais pobre da 

cidade. Além disso, as maiores vulnerabilidades sociais são visualizadas neste bairro. A 

população aí residente é obrigada a conviver com a violência, as drogas, a falta de 

infraestrutura e de saneamento básico. Existem ainda muitas famílias morando em casa de 

taipas, que segundo a secretária de Assistência Social do município, esse quadro ainda 

persiste devido à burocratização dos programas de habitação e também devido à atitude de 

alguns moradores que receberam casas de projetos, mas venderam ou se desfizeram por 

motivos desconhecidos e voltaram a viver nas casas de taipa, o que gera um problema a mais, 

ou seja, um problema de saúde que é a doença de chagas85. As figuras 10 e 11 revelam as 

condições de habitação de algumas famílias residentes neste bairro. 

 

Figuras 16 e 17 – Aspecto das residências e infraestrutura do Bairro Manoel Deodato 

          

  Fonte: Francisca Elizonete, Novembro de 2013.                   Fonte: Francisca Elizonete, Novembro de 2013.          

              

De acordo com as figuras 16 e 17 e o trabalho de campo, verificamos que existem 

cerca de 20 famílias ainda vivendo em casas de taipa, destituídas de infraestrutura e 

                                                           
85Essa doença é ocasionada pela picada do besouro conhecido popularmente como barbeiro que sobrevive em 

moradias de pau a pique resultando em problemas sérios de coração. 
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saneamento. Não diferentemente, a maioria das ruas do bairro em estudo não é calçada, não 

existe uma rede de esgoto canalizada, ou seja, observamos esgoto a céu aberto como citado 

acima na fala do morador. O abastecimento de água está prejudicado devido ao longo período 

de estiagem combinado com a negligência do poder público local. Muitas famílias precisam 

comprar água para beber, mas aquelas que sobrevivem apenas do Bolsa Família, que 

corresponde a um número significativo de famílias de acordo com os dados do CRAS São 

Benedito, são obrigadas a utilizarem uma água que é imprópria para o consumo por não terem 

condições de comprarem água potável. 

Ainda sobre as condições de vida no bairro e a falta de credibilidade dos moradores 

para com os gestores locais, cabe para o momento, a fala de D. Maria moradora do bairro a 

mais de 20 anos: 

 

Olhe minha filha eu moro aqui tem mais de 20 anos, nunca vi mudanças 

boas, o que vi foi encher de gente neste bairro, gente pobre. O que vejo são 

promessas a cada ano que tem eleição os políticos vem aqui enchendo de 

promessas (alguns ainda acreditam). Eu perdi a esperança, nunca vi nada 

melhorar para a gente vejo muito é droga, violência, morte, crianças daqui 

pedindo nas ruas do centro. Tenho essa casa porque tenho dois filhos que 

trabalham como pedreiro e passamos muitos anos comprando material e 

fazendo um pedaço (nesse momento D. Maria fez uma pausa com lágrimas 

nos olhos). Recebi muitas promessas que iria ganhar uma casa e essa nunca 

chegou porque eu não votei neles. Morei mais de 15 anos em casa de taipa. 

Agora eu me conformo, pois hoje as coisas estão um pouco melhor porque 

eu e meu velho somos aposentados, não passamos mais fome e ainda 

ajudamos nossos filhos com um pouquinho, pois não dá para ajudar tanto. 

Mas ainda sofremos (...) essa semana passada meu velho adoeceu e levei ele 

para o Regional86, mas você já foi lá? Os médicos lá faltam pouco matar os 

doentes, não ligam para a gente, só passam remédio caro que eu nem vou 

atrás na prefeitura porque sei que eles não dão, uns eu comprei outros não 

deu, mas ele já está melhorando, graças a Deus, porque Deus não esquece de 

nós pobres. Até gosto de morar aqui, pois foi aqui que terminei de criar meus 

7 filhos, mas se pudesse mesmo moraria em outro lugar (Trabalho de campo, 

2013, fala de uma moradora do Bairro Manoel Deodato coletada em uma 

conversa informal, escolhido aleatoriamente durante as visitas in lócus). 

 

Nas palavras de D. Maria registrada acima, nos auxilia na interpretação da pobreza do 

ponto de vista multidimensional; percebemos que existem várias dimensões que caracterizam 

a pobreza vivenciada por grande parte dos moradores do bairro como as moradias precárias, 

falta de acesso aos serviços de educação e saúde de qualidade, violência e falta de uma renda 

mensal. Percebemos ainda, que mesmo com a oportunidade de uma renda todos os meses 

                                                           
86A moradora se refere ao Centro Regional de Saúde localizado no município. O mesmo está (no momento em 

que realizamos as entrevistas) com uma superlotação dos seus leitos, falta de equipamentos, medicamentos e 

problemas graves de infraestrutura o que repercute no péssimo atendimento aos doentes. 
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advinda da aposentadoria, D. Maria ainda sofre com algumas dimensões da pobreza como a 

falta do acesso a saúde de qualidade o que nos leva a considerar (como posto anteriormente) 

que o acesso à renda supre o mais emergencial, mata a fome, permite alguns acessos, mas não 

é suficiente para sanar a problemática da pobreza, pois para isso é preciso outras ações como 

melhorar os serviços prestados a população e oportuniza-los o acesso a esses serviços. Além 

disso, ainda perduram nesses espaços o sistema perverso do clientelismo ou patrimonialismo 

como observado na fala de D. Maria quando a mesma coloca que não ganhou a casa 

“prometida” por ter votado “contra”. 

Neste sentido, analisar a pobreza do ponto de vista multidimensional é perceber quais 

fatores contribuem para a reprodução da pobreza, ou seja, que dimensões são responsáveis por 

perpetuar a pobreza em determinados espaços. No que se refere ao bairro em estudo, 

percebemos que a pobreza ali evidenciada se dá devido à combinação de múltiplos fatores 

como as péssimas condições habitacionais, a falta de acesso a serviços de educação e saúde de 

qualidade, saneamento básico e infraestrutura que se dá de forma ainda precária negligenciado 

pelo poder público local, a questão da renda que como vimos é mínima na maioria das 

famílias, a questão do emprego, dentre outros.  

Corroborando com as análises acerca da pobreza multidimensional e da importância 

de ouvir os pobres sobre suas condições, Crespo e Gurovitz (2002) afirmam que no estudo 

acerca da pobreza é fundamental que se dê ouvido aos pobres, pois são estes os sujeitos 

capazes de conduzirem através de sua experiência (convivendo com a pobreza) as verdadeiras 

reflexões sobre suas condições de vida e sobre os mecanismos que os possibilitaram a 

viverem assim. Para os autores a pobreza sentida e vivida pelos pobres, se conceitua por 

alguns elementos e dimensões, para eles (os pobres): 

 

Pobreza é fome, é falta de abrigo. Pobreza é estar doente e não poder ir ao 

médico. Pobreza é não poder ir à escola e não saber ler. Pobreza é não ter 

emprego, é temer o futuro, é viver um dia de cada vez. Pobreza é perder o 

seu filho para uma doença trazida pela água não tratada. Pobreza é falta de 

poder, falta de representação e liberdade (CRESPO e GUROVITZ, 2002, p. 

11). 

 

Essas afirmações a respeito da pobreza vêm de encontro com os depoimentos colhidos 

aleatoriamente dos moradores residentes no bairro Manoel Deodato. Especialmente na fala de 

D. Maria onde conseguimos ver afirmações semelhantes. Para ela as esperanças de um futuro 

melhor já não existem mais, pois a vida sofrida e a negação rotineira dos seus direitos 

deixaram nela a falta de fé na vida e no Estado. Além disso, suas condições de vida lhes 
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impossibilitam sair do local onde vive, pois embora ela diga gostar do bairro, evidencia que se 

pudesse moraria em outro lugar. Falta ao pobre a liberdade de escolhas, a mobilidade (pois 

esta é sempre reduzida) e a garantia dos seus direitos.  

Além desses elementos, frisamos a importância da representação, sobretudo, local por 

parte dos moradores. Em conversas com alguns moradores do bairro diagnosticamos que lá 

não existem lideranças locais nem questão de governança, não existe movimentos de bairro 

que seria um fator predisponente para reivindicação de direitos e melhorias para o bairro e 

para as famílias ali residentes. Comprovamos isso também na fala da assistente social do 

CRAS São Benedito (responsáveis pelas ações sociais no bairro) quando interrogada sobre as 

iniciativas de lideranças conduzidas a partir do CRAS: 

 

Acredito que a questão de lideranças e governanças locais é um fator que 

contribui para a melhoria na qualidade de vida das famílias nos territórios 

vulneráveis. No bairro Manoel Deodato, não conseguimos conduzir esse tipo 

de ação. Os moradores são muito acomodados, não tem a cultura de lutar por 

seus direitos. Não tem representante de bairro, o que torna mais complicado, 

pois eles não buscam a melhoria coletiva, daí as ações tornam-se pontuais. 

Muitas famílias nem se quer reconhecem o CRAS como um equipamento 

que busca a partir das ações aqui desenvolvidas, garantir os direitos deles. 

Acredito se houvesse iniciativas de lideranças locais muita coisa poderia ser 

feita, como melhoria no saneamento básico, infraestrutura, e até mesmo a 

realocação deste CRAS para dentro do bairro, pois seria uma reivindicação 

dos próprios moradores que de fato são os que melhor conhecem a sua 

realidade (Trabalho de campo, 2013, fala da Assistente Social do CRAS São 

Benedito). 

 

Assim, promover a liderança nas áreas de atuação dos CRAS é também uma forma de 

promover a intersetorialidade das políticas e das ações, pois permite a partir desse ato que, 

essas ações de fato passem a acontecer nessas áreas. Para Rossi (2012) promover a questão de 

liderança e governança de bairros é uma maneira de promover a disseminação de informações 

referentes às ações, programas e projetos desenvolvidos pela Assistência Social do município 

e por outras secretarias e departamentos de serviços públicos, possibilitando a 

intersetorialidade e a materialização dessas ações nos territórios mais vulneráveis. 

Desse modo, diagnosticamos que as condições de vida dos moradores residentes no 

bairro em estudo, são demasiadamente comprometidas, necessitando com urgência de 

políticas sociais que visem diminuir essas problemáticas, políticas essas que devem partir do 

território em que vive essa população onde o poder público local deverá ser de fato agente 

principal na busca pela melhoria e configuração desse território.  
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No que se refere ao CRAS87, onde seus agentes são responsáveis pelo trabalho social 

com as famílias no bairro; este está localizado em uma área distante, o que vai contra o que é 

posto pela PNAS de que estes equipamentos devem estar localizados nas áreas de maiores 

vulnerabilidades, por esse motivo alguns moradores relataram que não participam dos 

serviços lá conduzidos.  

No trabalho de campo vimos também uma iniciativa interessante do poder público 

local que é a construção de uma creche com uma boa estrutura no bairro o que vai sanar 

alguns problemas ligados à questão educacional, pois de acordo com alguns moradores, o 

deslocamento para as creches era sempre complicado devido à falta de transporte e a distância 

que as crianças precisavam percorrer para terem acesso a esse serviço. 

Nesse intento, a caracterização mesmo que sucinta a respeito do Bairro Manoel 

Deodato se deu devido a necessidade de adentrarmos, em um primeiro plano, na escala do 

intraurbano, verticalizando para o Bairro Manoel Deodato que agrega um grande número de 

famílias em condições de pobreza, apresentando as maiores vulnerabilidades sociais da cidade 

de acordo com o trabalho de campo realizado. 

Desse modo, partiremos de uma escala menor, para uma maior, ou seja, a escala 

municipal, diagnosticando assim, que a pobreza é também um fenômeno pluriescalar além, de 

ser multidimensional. Nesse interim, no próximo tópico, analisaremos na escala municipal, 

como a pobreza e as ações sociais estão territorializadas a partir dos dados do CadÚnico e das 

entrevistas realizadas nos CRAS para no fim deste capítulo realizarmos a distribuição espacial 

do IDF e suas seis dimensões no município que coadunará com a discussão sobre a pobreza 

multidimensional, diagnosticando a importância do território como ponto de saída para a 

implementação das políticas sociais e enfrentamento da pobreza e das desigualdades. 

 

3.3 O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS – IDF: UMA 

CONTEXTUALIZAÇÃO E ESPACIALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PAU DOS 

FERROS/RN 

 

Após caracterizarmos o bairro Manoel Deodato, considerado como um dos que 

apresenta maiores vulnerabilidades sociais no município, retornamos a escala municipal para 

trabalhar com os dados do IDF. No interesse de introduzirmos a discussão do IDF neste 

terceiro capítulo, é necessário antes refletirmos de maneira, mesmo que sucinta, a questão dos 

                                                           
87Veremos a localização dos CRAS na figura 11 onde diagnosticaremos essa reflexão. 
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indicadores sociais uma vez que, as reflexões acerca destes sinalizam para interpretações 

distintas sendo estes, considerados por um lado como possíveis de representar a realidade e 

por outro, simplificadores dessa realidade não dando conta da problemática social. Nossas 

reflexões a partir do IDF vão de certa maneira a contramão dessas duas abordagens, pois 

consideramos que os indicadores representam uma metodologia ou técnica que, se bem 

empregada, resguardadas as suas limitações, poderão nos auxiliar nas análises acerca das 

questões sociais e nas interpretações sobre as dinâmicas territoriais. 

De acordo com Milléo (2005) os indicadores sociais surgiram a partir de meados da 

década de 1960 nos Estados Unidos (EUA) como resultado de interesses de pesquisadores, 

instituições e governo em monitorar as mudanças sociais e econômicas nas populações ao 

longo dos tempos, o que culminaria na geração de novos conhecimentos comprometidos com 

a melhoria nas condições de vida de grupos sociais a partir da implementação de políticas 

públicas sociais mais efetivas. 

Para o autor acima, desde surgimento dos indicadores sociais, os geógrafos passaram a 

utilizá-los cada vez mais em suas análises, ação esta que ele evidencia ser necessário alguns 

critérios e criticidade para tal uso, pois para o autor é preciso descortinar tanto o preconceito a 

respeito do uso de indicadores como também o fetichismo que pressupõe os indicadores como 

representativos concretos da realidade.  

Fica claro que, será dever do geógrafo e demais pesquisadores utilizar os indicadores 

como instrumentais metodológicos auxiliadores nas análises. Os indicadores construídos a 

partir de algumas técnicas são passíveis de limitações, exigindo do pesquisador aglutinação de 

metodologias, de maturidade teórica, de reflexões empíricas para a real compreensão das 

relações sociais expressas nas capilaridades dos territórios. 

Corroborando com a discussão a respeito dos indicadores sociais Cobo e Sabóia 

(2006) asseveram que: 

 

Os indicadores sociais são medidas estatísticas que resumem os aspectos 

importantes sobre as condições de vida das pessoas. O acompanhamento da 

evolução desses indicadores permite perceber e avaliar as mudanças que 

ocorrem na sociedade, se as políticas públicas implementadas estão sendo 

eficazes, além de identificar os locais e segmentos da população que 

necessitam de ação prioritária de programas e políticas governamentais. 

Nesse contexto, o conjunto de indicadores sociais pode abranger diversos 

aspectos, como demografia; cultura; mercado de trabalho; rendimento das 

pessoas e das famílias; pobreza e indigência; moradia; acesso aos serviços de 

infraestrutura urbana (abastecimento de água, esgoto, luz, coleta de lixo, por 

exemplo); qualidade de vida e meio ambiente; índices de desenvolvimento 

humano, entre outros (COBO e SABÓIA, 2006, p. 04). 
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 Para as autoras os indicadores sociais ganham relevância quando introduzidos nas 

análises, pois formariam medidas estatísticas sobre as condições de vida das pessoas na 

sociedade. Outro ponto importante que as autoras elucidam se refere aos resultados obtidos 

com o acompanhamento da evolução desses indicadores que, podem gerar comparações ao 

longo dos tempos e servir de base para a construção de políticas sociais destinadas a 

segmentos da população que, necessitam da ação prioritária de “programas e políticas 

governamentais”.  

Jannuzzi (2001) vai de encontro com essas reflexões, para o autor, os indicadores 

sociais servem como meio de operacionalizar um conceito social, além de dimensionar 

aspectos da realidade social ou mudanças que se processam na sociedade. Nas palavras do 

autor: 

Um indicador social é uma medida em geral quantitativa dotada de 

significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou 

operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico (para 

pesquisa acadêmica) ou programático (para formulação de políticas). É um 

recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre um 

aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando na 

mesma (JANNUZZI, 2001, p. 15). 

 

Assim, os indicadores sociais podem ser utilizados enquanto instrumento 

metodológico para pesquisas acadêmicas e também para elaboração ou avaliação de políticas 

públicas, “porém é necessário atentarmos para o fato de que possuem uma intencionalidade 

em sua elaboração e que deve ser levada em conta na sua análise” (ROSSI, 2012, p. 60).  

Agora, é preciso atenção por parte do pesquisador para compreender os interesses por trás da 

criação dos indicadores com os quais ele trabalha buscando, dessa forma, fugir das armadilhas 

impostas pelo uso exacerbado de indicadores que ocorre sem a devida análise. Rossi (2012) 

ainda enfatiza que a Geografia pode contribuir significativamente na construção teórica dos 

indicadores e no tratamento da informação social, pois permite com suas metodologias e 

conceitos inferir análises sólidas sobre as problemáticas sociais, elementos constituintes na 

construção dos indicadores. 

Jannuzzi (2002) traz uma discussão acerca de algumas tipologias de indicadores 

baseados em alguns autores. Para o momento, consideramos conivente com nossas análises a 

tipologia trabalhada por Carley (1985) destacada em Jannuzzi (2002) que aborda uma 

classificação possível de ser utilizada na análise e formulações de políticas sociais baseado na 

diferenciação dos indicadores sociais quanto à natureza do ente indicado.  
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 O autor destaca três tipos de indicadores, o indicador- insumo (natureza do ente: 

recurso) que tem por base as locações de recursos para as políticas sociais; o indicador- 

produto (natureza do ente: realidade empírica) este indicador permite uma análise da 

realidade baseado nas dimensões empíricas que pode retratar os resultados das políticas 

sociais implementadas para alterar determinadas realidades. Os indicadores-produto são 

aqueles “vinculados às dimensões empíricas da realidade social, referidos às variáveis 

resultantes de processos sociais complexos como esperança de vida ao nascer, nível de 

pobreza. [...] são medidas representativas das condições de vida [...]” 88 da população 

representando ainda avanços ou retrocessos decorrentes da implementação das políticas 

sociais. E por fim, o indicador-processo (natureza do ente: processo) que seria o indicar 

intermediário entre os dois tipos de indicadores destacados inicialmente. 

Neste intento, acreditamos como Rossi (2012) que o IDF enquanto índice é 

construído dentro da característica de indicador produto uma vez que, este nos auxilia nas 

análises acerca do processo complexo da pobreza e possibilita ainda, averiguar a eficácia de 

algumas políticas públicas que impactam nas condições de vida, de saúde, educação, renda e 

moradia de famílias consideradas pobres ou extremante pobres cadastradas no CadÚnico que 

é a base de dados do IDF. 

Neste interim, adotaremos o IDF como um índice construído por indicadores-

produto, compreendido enquanto um recurso metodológico que nos auxiliará nas análises 

acerca da pobreza e da dimensão territorial nas políticas públicas a partir das reflexões feitas 

ora na cidade de Pau dos Ferros, ora no município de Pau dos Ferros (obedecendo ao choque 

de escalas). 

 Adotando esse entendimento destacamos a importância dos indicadores nas 

abordagens territoriais, mas problematizamos a necessidade de que estes não sejam os únicos 

meios para a concretização das análises sendo necessária uma associação de metodologias e, 

reflexões teóricas e empíricas para que de fato possamos realizar análises mais concretas e 

coerentes a partir das dinâmicas territoriais, fato este, perseguido durante a construção dessa 

dissertação e mais precisamente desse capítulo onde evidenciamos outros elementos que nos 

deram um panorama das condições de vida da população menos abastada (os cadastrados no 

CadÚnico) em Pau dos Ferros para então visualizarmos o IDF e suas dimensões que fecharão 

as nossas reflexões nesse capítulo. 

                                                           
88Jannuzzi (2002, p. 60). 
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O IDF, como apresentado e problematizado no primeiro capítulo desta dissertação, é 

um índice criado pelos técnicos do IPEA que mede o Índice de Desenvolvimento das 

Famílias. Este índice tem como fonte de dados o CadÚnico, tido como um censo das famílias 

mais pobres e/ou aquelas com rendimento mensal de até três salários mínimos. 

Nossa escolha por trabalhar com este índice se dá por vários aspectos (evidenciados 

anteriormente) dentre eles destacamos o seu grau de desagregabilidade, pois é possível 

diagnosticar o IDF de uma família já que sua unidade básica de análise é a família, diferente, 

por exemplo, do IDH que tem a unidade geográfica como sua unidade básica de análise. Além 

do grau de desagregabilidade, o IDF trabalha com um número maior de dimensões (sendo 6 

no total) construídas por 41 indicadores, portanto, aborda vários elementos que caracterizam a 

pobreza multidimensional. 

As seis dimensões que compõem o IDF são: a) ausência de vulnerabilidade; b) acesso 

ao conhecimento; c) acesso ao trabalho; d) disponibilidade de recurso; e) desenvolvimento 

infantil e f) condições habitacionais. Cada uma das dimensões do IDF representa o acesso 

que as famílias têm para satisfazer as suas necessidades responsáveis por uma vida de 

qualidade (BARROS, CARVALHO e MENDONÇA, 2008). 

Vale destacar que reconhecemos algumas limitações acerca do IDF, como, por 

exemplo, por ser um indicador sintético, não é possível desvendar, apenas com o uso deste, as 

particularidades existentes nas problemáticas sociais no território, daí a necessidade da 

realização do campo e de outros procedimentos metodológicos como entrevistas 

investigativas para que haja o desvendamento dos processos sociais. Sobre as limitações do 

IDF, Rossi (2012) afirma que: 

 

No que se refere a seus limites, o IDF se configura como indicador sintético 

e geral e sua síntese não permite investigar as particularidades das questões 

envolvidas nos processos excludentes. Isso permite-nos afirmar que trata-se 

de um indicador que não considera as diferenças e diversidades entre os 

territórios que residem as famílias analisadas. Outro ponto se baseia no fato 

de que os indicadores sociais que compõe o IDF geral são qualitativamente 

diferentes entre si, não apresentando homogeneidade no tratamento, 

levando-nos a considerar essa diferença na sua elaboração e compreensão da 

informação apontada (ROSSI, 2012, p. 74). 

 

Com vista às reflexões apontadas pelo autor acima, frisamos mais uma vez a 

necessidade de se considerar essas limitações, quando trabalharmos com os indicadores, 

buscando considera-los como instrumento metodológico e nunca como meio e fim para 

interpretar as diversas realidades. No entanto, cabe lembrar que esse índice, representa um 
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avanço quando discutimos a pobreza do ponto de vista multidimensional e também enquanto 

auxilio para as ações sociais nas localidades, por esse motivo, indagamos a Secretária de 

Assistência Social do município, também as Assistentes sociais, e a equipe que trabalha no 

CadÚnico se eles conheciam essa ferramenta e se a utilizava em seus trabalhos. No entanto, 

nenhum dos entrevistados, responderam positivamente, o que denota a necessidade de 

divulgação desse índice enquanto auxílio para o diagnóstico das problemáticas sociais e para 

as ações de enfrentamento dessas, haja vista, que o MDS já trabalha com o IDF. 

Notifica-se que problematizamos a seguir cada uma das dimensões do IDF e por 

último, o indicador sintético a partir de sua distribuição espacial no município de Pau dos 

Ferros como um complemento a mais de informações e metodologias que caracterizam as 

condições de pobreza e desenvolvimento das famílias cadastradas no CadÚnico que são, 

portanto, aquelas com menores rendimentos e maiores vulnerabilidades. 
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3.3.1 O Índice de Desenvolvimento da Família – Dimensão: vulnerabilidade da família 

 

Figura 18 – Índice de Vulnerabilidade da Família – Rio Grande do Norte/ Município de Pau 

dos Ferros 
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A vulnerabilidade da família se refere aos recursos que ela precisa para satisfazer suas 

necessidades básicas. Assim, a presença de gestantes, crianças, adolescentes e idosos, por 

exemplo, aumenta o grau de vulnerabilidade da família, pois requer maiores recursos 

necessários a satisfação de suas necessidades básicas.  

Em seu estudo sobre a vulnerabilidade da família na Atenção Básica do SUAS, Silva 

(2011) enfatiza que a vulnerabilidade da família decorre de processos conjuntos incluindo 

elementos individuais, coletivos, sociais e disponibilidade de recursos. Esse conjunto de 

fatores poderá favorecer uma menor ou maior vulnerabilidade familiar. 

De acordo com o mapa do IDF- dimensão da vulnerabilidade da família (figura 16); 

podemos diagnosticar que o município de Pau dos Ferros está na faixa que vai de 0,715 a 

0,744 o que significa um bom índice, já que quanto mais perto de 1 melhor será as condições 

da família na dimensão analisada, ou seja, as famílias apresentam um alto desenvolvimento 

nesta dimensão. Isso se dá porque a composição das famílias cadastradas é favorável para 

diminuição de suas vulnerabilidades com poucas crianças, adolescentes, idosos, gestantes (...) 

fator que não obriga a família dispor de muito recurso para suprir suas necessidades.  

No entanto, vale lembrar que o mapa acima apresentando a dimensão vulnerabilidade 

da família obedece à escala do município. Nesse sentido, ao adentrarmos ao intraurbano89 

vamos perceber diferenças quanto à vulnerabilidade da família, pois se considerarmos o bairro 

Manoel Deodato (caracterizado no início desse capítulo), podemos afirmar que nesta área a 

vulnerabilidade familiar seria alta, uma vez que de acordo com o mapeamento feito pelo 

CRAS São Benedito e nossas visitas in lócus, a maioria das famílias são compostas por um 

número considerável de crianças onde em muitos casos, não há adultos trabalhando com 

carteira assinada, vivendo apenas de empregos temporários e benefícios do governo. O 

número de adolescentes grávidas também é alto o que contribui por aumentar a 

vulnerabilidade familiar. 

Evidencia-se que é preciso o choque de escalas, a concretude das análises a partir de 

escalas para consideramos a totalidade dos fenômenos, pois como vimos na escala municipal, 

a dimensão em análise se configura como alta, mas se nos dirigirmos a uma escala menor esse 

resultado pode ser diferente, nos levando a outras reflexões e questionamentos. 

 

 

                                                           
89Era um dos nossos objetivos nesta dissertação adentramos ao intra-urbano a partir da distribuição espacial do 

IDF, mas até o momento o MDS não nos disponibilizou a base de dados que nos permitiria criar os mapas na 

escala intra-urbana.  
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3.3.2 O Índice de Desenvolvimento da Família – Dimensão: acesso ao conhecimento  

Figura 19 – Acesso ao conhecimento – Rio Grande do Norte/ Município de Pau dos Ferros 
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 “Dentre todos os meios de que uma família pode dispor para satisfazer suas 

necessidades, o acesso ao conhecimento, certamente, se encontra entre os mais importantes” 

(BARROS, CARVALHO e FRANCO, 2003, p. 10), sendo este acesso uma dimensão 

significativa na abordagem da pobreza multidimensional. 

Como discutido anteriormente, acreditamos que a diminuição da pobreza e das 

desigualdades sociais no Brasil perpassa, sobremaneira, pela melhoria na educação e no 

acesso ao conhecimento por parte das famílias mais pobres e vulneráveis, pois esse acesso 

poderá levar o indivíduo à libertação da alienação, resignação, invisibilidade, dentre outros 

fatores que contribuem para a condição de pobreza. 

Sobre a dimensão, acesso ao conhecimento do IDF essa é composta levando em conta 

a taxa de analfabetismo, escolaridade e qualificação profissional. Esses três itens representam 

um alto ou baixo índice de desenvolvimento familiar nesta dimensão. Por conseguinte, o 

mapa acima, caracteriza a situação das famílias no município de Pau dos Ferros quanto ao 

acesso ao conhecimento. Assim, podemos perceber que essa dimensão apresenta um dos 

piores índices para no município e em todo o estado do RN, pois os municípios com os 

melhores índices estão numa faixa que vai de 0,383 a 0,450 considerado um índice baixo.  

O município de Pau dos Ferros está na faixa que vai de 0,316 a 0,383 no que se refere 

ao acesso ao conhecimento, correspondendo a um índice muito baixo (comungando com a 

média do estado). Esse dado vai de encontro com as análise que fizemos a partir do CadÚnico 

(o que era de se esperar, pois o Cadúnico é o banco de dados do IDF) onde 25% das pessoas 

cadastradas em 2013 não possuíam nenhum grau de instrução, apenas 10% possuíam o ensino 

médio completo e menos de 3% estavam no ensino superior ou já tinha concluído, dado este 

que nos chama a atenção, pois o município de Pau dos Ferros é considerado um polo regional 

devido, dentre outros aspectos, a oferta de ensino técnico e superior contando com 

Universidades estadual e federais, além de um Instituto federal, o IFRN. Nesse sentido, as 

famílias mais pobres e vulneráveis do município não estão tendo (ou estão tendo pouco) 

acesso a essa oferta de serviço, característica essa que ainda marca as famílias menos 

desenvolvidas. 

Assim, percebemos que ainda existe um número alto de indivíduos sem escolaridade 

no município o que resultará na falta de qualificação profissional acarretando menor 

desenvolvimento familiar no que tange ao acesso ao conhecimento. Por isso, são necessárias 

ações mais concretas como a implementação de políticas públicas educacionais 

emancipatórias no território onde a pobreza é acentuada.  
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3.3.3 O Índice de Desenvolvimento da Família – Dimensão: acesso ao trabalho 

Figura 20 – Acesso ao Trabalho - Rio Grande do Norte/ Município de Pau dos Ferros 
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O acesso ao trabalho é uma das dimensões que compõe o IDF e ela está 

intrinsecamente ligada à dimensão do acesso ao conhecimento e à dimensão disponibilidade 

de recursos, pois de nada adianta dotar o indivíduo de conhecimento e qualificação 

profissional se não ofertar a este, possibilidades de utilizar a sua capacidade produtiva. 

Como vimos em Barros, Carvalho e Franco (2003) a dimensão do acesso ao trabalho é 

construída a partir de vários componentes, dentre eles se destacam a) disponibilidade de 

trabalho; b) qualidade do trabalho; e c) produtividade dos postos de trabalho disponíveis; o 

que sinaliza não somente os meios de acesso ao trabalho como também a oportunidade do 

indivíduo utilizar a sua capacidade produtiva de uma maneira efetiva e com qualidade.  

De acordo com o mapa do IDF, acesso ao trabalho em Pau dos Ferros podemos 

diagnosticar que essa dimensão é a que apresenta o menor índice de desenvolvimento, ou seja, 

as famílias cadastradas no Cadúnico de Pau dos Ferros, possuem um baixo nível de 

desenvolvimento nesta dimensão, estando na faixa que vai de 0,076 a 0,138, ou seja um índice 

muito baixo de desenvolvimento. 

De acordo com a secretária de Assistência Social do município e a assistente social do 

CRAS Riacho do meio, um dos maiores problemas verificados que acentuam o grau de 

vulnerabilidade das famílias em Pau dos Ferros é justamente a ausência de membros na 

família em trabalho formal, ou em trabalho com boa remuneração, ou ainda, que esteja a um 

tempo significativo no emprego (pois a rotatividade também contribui para um baixo 

desenvolvimento nesta dimensão). Segundo a secretária, a falta de emprego associada à falta 

de moradia ou moradia precária é um dos principais motivos de reclamação das famílias que 

são assistidas. 

Percebemos que, embora Pau dos Ferros oferte um número significativo de empregos 

nos comércios e serviços, muitas pessoas estão desempregadas. De acordo com a secretária 

citada acima, isso é decorrente, dentre outros motivos, pela falta de qualificação profissional; 

esse fato corresponde às nossas reflexões acerca do pouco acesso da população mais pobre 

aos ambientes escolares e cursos técnicos profissionalizantes. Ainda sobre isso, ela afirmou 

que o município está buscando junto ao governo federal a partir do programa PRONATEC 

qualificar e profissionalizar jovens e adultos, especialmente os que têm perfil de Cadastro 

Único. Mesmo assim, mais uma vez chamamos a atenção de que não basta apenas dotar os 

indivíduos de conhecimento e qualificação se não oportunizá-los adentrar ao mercado de 

trabalho e/ou utilizar sua capacidade produtiva.  
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3.3.4 O Índice de Desenvolvimento da Família – Dimensão: disponibilidade de recursos 

Figura 21 – Disponibilidade de Recursos - Rio Grande do Norte/ Município de Pau dos 

Ferros 
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A dimensão disponibilidade de recursos é compreendida a partir da renda familiar per 

capta sendo este um recurso significativo para a concretização do bem estar das famílias. 

Assim, o grau de independência e a sustentabilidade da família dependem veemente da renda 

que ela gera autonomamente e dos recursos advindos do governo, como por exemplo, as 

transferências monetárias do BPC e o PBF, ou seja, mede-se a renda mensal e as despesas da 

família para diagnosticar se a disponibilidade de recurso é favorável para a concretização do 

bem estar familiar nesta dimensão.  

Vale lembrar que a renda gerada autonomamente pela família ganha mais peso do que 

as transferências monetárias, sendo que se estas forem maiores, então menor será o 

desenvolvimento da família nesta dimensão, pois sinaliza a vulnerabilidade da família em 

gerir seus recursos através do trabalho. Por outro lado, é preciso frisar que a pobreza extrema 

vem diminuindo ao longo dos anos no Brasil, especialmente, devido a maior disponibilidade 

de recursos gerados pelo Governo Federal a partir das transferências monetárias como 

exemplo, o BPC e o PBF citados acima. 

Analisando o mapa acima, podemos perceber que o município de Pau dos Ferros 

apresenta um número significativo de famílias com pouca disponibilidade de recurso, ou seja, 

com um baixo desenvolvimento familiar nessa dimensão, pois está numa faixa do índice que 

vai de 0,308 a 0,395. Esse dado foi evidenciado nas falas das assistentes sociais entrevistadas 

e também na fala da secretária de assistência social do município. De acordo com as mesmas, 

a maioria das famílias cadastradas no CadÚnico e/ou assistidas nos CRAS possuem como 

fonte de renda os benefícios advindos do BPC e do PBF, ou seja, não geram de forma 

autônoma a sua renda, ou em alguns casos precisam das transferências governamentais para 

complementarem a sua renda, isso evidencia que há maior disponibilidade de recurso do que 

acesso ao trabalho no município.  

Neste caso, embora defendendo que a melhoria nas condições de vida das famílias 

pobres vai além do fator renda, salientamos que esta se constitui como um elemento 

fundamental para suprir ao menos o mais emergencial, visto que vivemos em uma sociedade 

capitalista onde tudo e todos passam pelo crivo do mercado. Dessa forma, não podemos nem 

se quer falar em cidadania e liberdade se não se possibilita a todos os cidadãos, especialmente 

os mais pobres (que são comumente esquecidos) a garantia de satisfazer por meio dos 

recursos as suas necessidades mais básicas como a aquisição de alimentos, por exemplo. 

Portanto, é preciso que haja maior disponibilidade de recursos a essas famílias, especialmente 

que estes recursos possam vir a partir da efetivação da sua capacidade produtiva. 
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3.3.5 O Índice de Desenvolvimento da Família – Dimensão: desenvolvimento infantil 

Figura 22 – Desenvolvimento Infantil - Rio Grande do Norte/ Município de Pau dos Ferros 
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A dimensão do IDF desenvolvimento infantil é uma importante dimensão quando se 

busca o desenvolvimento social de um país ou de territórios marcados pela pobreza, pois 

promover um bom desenvolvimento infantil torna-se uma luta direta contra o ciclo vicioso da 

pobreza, ou seja, a pobreza que se passa de geração em geração tornando-se acentuada em 

muitos lugares. Sendo uma das principais metas de qualquer sociedade que busca a 

minimização da pobreza e das desigualdades é “garantir sempre, a cada criança, 

oportunidades para o seu pleno desenvolvimento” (BARROS, CARVALHO; FRANCO, 

2003, p. 12).  

A dimensão desenvolvimento infantil é construída a partir de alguns componentes, 

sendo estes, trabalho precoce, acesso à escola, progresso escolar e mortalidade infantil. Todos 

esses componentes ao longo dos anos vêm apresentado resultados significativos a partir da 

implementação de políticas públicas. No que tange a mortalidade infantil Rasella et al (2013) 

enfatiza que esta tem diminuído significativamente no país e consideravelmente na última 

década devido a efeitos combinados entre o PBF e o PSF90.  

O trabalho infantil também tem diminuído especialmente devido aos bons resultados 

obtidos a partir, dentre outras ações, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI 

(considerações levantadas pela secretária de assistência social do município de Pau dos 

Ferros). Além disso, é elevado o número de crianças e adolescentes frequentando a escola, 

mas o atraso escolar, ou seja, a não progressão no estudo continua sendo alto, especialmente 

nas famílias mais pobres, o que corresponde a um grave problema a ser enfrentado pelos 

gestores e pela sociedade (OLIVEIRA, LOREIRO, 2010).  

Suscitando que, devido todas as ações (implementação de políticas públicas, por 

exemplo) e resultados destas ações percebemos de acordo com o mapa acima, que a dimensão 

desenvolvimento infantil é a que apresenta melhor índice, ou seja, maior desenvolvimento das 

famílias nesta dimensão. O município de Pau dos Ferros, juntamente com mais 35 municípios 

do estado apresenta-se com o melhor índice estando na faixa que vai de 0,953 a 0,970 

correspondendo á um alto desenvolvimento infantil. 

Ainda que diagnosticamos um alto desenvolvimento na dimensão estudada para o 

município, vale lembrar que ainda existe um número significativo de crianças no município 

trabalhando (especialmente na zona rural) e também pedintes nas ruas da cidade. De acordo 

com a secretária de assistência social do município, estima-se que existe cerca de 7% de 

crianças e adolescentes fora da escola, e a maioria dessas exercendo algum tipo de trabalho. 

                                                           
90 Programa Saúde da Família. 
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3.3.6 O Índice de Desenvolvimento da Família – Dimensão: condições habitacionais 

Figura 23 – Condições Habitacionais - Rio Grande do Norte/ Município de Pau dos Ferros 
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Devido à intrínseca relação entre as condições habitacionais e as condições de saúde, 

essa dimensão trabalhada no mapa acima se configura como uma importante dimensão de 

análise quando discutimos a questão da pobreza multidimensional e das políticas públicas 

destinadas à minimização dessa problemática. A dimensão condições habitacionais é 

resultado da agregação de alguns componentes evidenciados no primeiro capítulo que vão 

desde a questão da propriedade da moradia, as condições dos domicílios e as questões de 

saneamento, infraestrutura e acesso a serviços como energia e água.  

Segundo o mapa acima, a respeito das condições habitacionais, o município de Pau 

dos Ferros apresenta um alto desenvolvimento nesta dimensão estando em uma faixa que vai 

de 0,777 a 0,863. Esse dado é correspondente a um número significativo de municípios do 

estado, ou seja, quase a metade dos municípios do estado do RN se apresenta com alto 

desenvolvimento nesta dimensão. 

No entanto mais uma vez, precisamos pensar na questão de escalas, pois se 

adentrarmos ao intraurbano do município verificaremos áreas como o bairro Manoel Deodato 

em que as condições habitacionais das famílias ali residentes são na maioria precárias, visto 

que diagnosticamos a existência de cerca de 20 famílias residindo em casas de taipas, o 

sistema de esgotos, infraestrutura e saneamento básico é precário em todo o bairro, além 

disso, de acordo com dados do Cadastro Único existe cerca de 770 famílias em todo o 

município que utilizam fossas rudimentares e mais de 400 famílias não tem acesso a rede 

coletora de esgotos obrigando-se a jogarem seus dejetos diretamente nos solos e em valas a 

céu aberto o que contribui para fragilizar as condições de saúde das famílias. 

Outro fator ligado à questão da habitação é o déficit habitacional onde de acordo com 

a secretária de assistência social do município esse se configura como um dos principais 

problemas a ser enfrentado por essa secretaria no município. Destacado pela secretária existe 

um número significativo de famílias que não possuem residência própria vivendo em casas 

alugadas ou cedidas ou então em casas de taipas. Esse déficit, segundo a mesma, está sendo 

minimizado a partir de algumas ações do poder público local e da implementação de algumas 

políticas e/ou programa do Governo Federal como é o caso do Programa Minha Casa, Minha 

Vida. Entretanto, de acordo com a secretária, os resultados esperados são para longo prazo, 

haja vista, especialmente, as questões ligadas a burocratização das políticas que custam a 

chegar ao território e as adequações que o município precisa fazer para que sejam implantadas 

as políticas. 
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3.3.7 O Índice de Desenvolvimento da Família – indicador sintético 

Figura 24 – Indicador Sintético - Rio Grande do Norte/ Município de Pau dos Ferros 
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O índice de Desenvolvimento da família que agrega as seis dimensões compatíveis 

com as análises da pobreza do ponto de vista multidimensional apresenta-se também como 

um indicador sintético91, justamente quando agrega todas as dimensões e indicadores que 

compõe cada dimensão. Seria uma caracterização em um só indicador das condições de vida 

das famílias analisadas. 

Embora, já tenhamos enfatizado a crítica a respeito dos indicadores nas análises 

sociais, ratificamos a importância de considera-los como um apoio técnico metodológico para 

auxiliar nas análises sobre a pobreza e vulnerabilidades sociais, além é claro, de se tornar um 

instrumento a mais para o poder público na construção de políticas públicas respaldadas no 

território marcado pela pobreza. 

Por conseguinte, o IDF- indicador sintético sinaliza que o município de Pau dos Ferros 

se apresenta com um baixo desenvolvimento familiar estando na faixa que vai de 0,514 a 

0,552. Podemos diagnosticar a partir das representações cartográficas que as dimensões que 

mais contribuem para a construção desse índice enquanto baixo, são as dimensões do acesso 

ao trabalho, acesso ao conhecimento e disponibilidade de recursos, sendo que esta última e o 

acesso ao trabalho são as dimensões de maior peso na construção do IDF devido a sua própria 

metodologia de acordo com Barros, Carvalho e Franco (2003). 

Percebemos durante toda a apresentação de cada uma das dimensões que compõe o 

IDF para o município de Pau dos Ferros, a importância que tem em observar as capilaridades 

do território e, em organizar análises levando em conta a questão das escalas, pois como 

vimos na dimensão “condição habitacional” o município em estudo se apresenta com um alto 

desenvolvimento familiar, no entanto, ao adentrarmos a escala do intraurbano e de acordo 

com as entrevistas realizadas com a secretária de assistência social do município, esta 

dimensão se apresenta com um baixo desenvolvimento em muitas áreas do município, 

sobretudo no bairro Manoel Deodato. Portanto, reside aí a nossa crítica em não utilizarmos os 

indicadores e índices construídos a partir desses como se fossem capazes de dar conta de toda 

a realidade, mas que nos sirvam como técnicas metodológicas de auxílio nas nossas análises 

que necessitam tanto do aporte teórico como do empírico buscando dar maior credibilidade 

aos resultados obtidos. 

Nesse sentido, acreditamos ter alcançado o objetivo esperado para este capítulo, que 

seria promover um panorama geral das condições de vida das famílias residentes no 

município de Pau dos Ferros e também na cidade a partir de alguns recortes. Panorama este 

                                                           
91A metodologia para cálculo do IDF é descrita em Barros, Carvalho e Franco (2003). 
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embasado nas nossas reflexões realizadas nos capítulos anteriores onde evidenciamos que a 

análise da pobreza precisa ser feita levando em consideração várias dimensões e que o 

território deve ser elemento central de análise quando refletimos a pobreza e as políticas 

públicas sociais que busca a minimização e até erradicação desta problemática. 

Contudo acreditamos que os dados aqui trabalhados, as entrevistas evidenciadas, o 

nosso trabalho de campo e, por fim, os mapas criados a partir de cada dimensão do IDF nos 

auxiliam a conhecer um pouco mais a realidade social do município em estudo. E aí consiste a 

nossa escolha e a importância de trabalharmos com o IDF, pois o mesmo vai de encontro com 

as reflexões geridas sobre a pobreza multidimensional trabalhando com um número maior de 

dimensões e indicadores do que o IDH, por exemplo, e com os pressupostos da Política de 

Assistência Social que tem matricialidade familiar e territorial (embora a interpretação acerca 

do território proporcionada pela política ainda é limitada). Mas como já refletimos, 

consideramos um avanço quando se proporciona pensar o território para a territorialização das 

políticas públicas e para as análises das problemáticas sociais como a pobreza, pois: 

 

O olhar sobre o território permite observar a estratificação social presentes 

nas sociedades e as desigualdades que se manifestam no cotidiano da 

população, na forma de carências multifacetárias e os esforços (ou não) do 

poder público em redistribuir ativos, possibilitar o acesso a serviços e 

promover as oportunidades e capacidades das pessoas (RODRIGUES; 

GONÇALVES; TEIXEIRA, 2011, p. 20). 

 

Além disso, como citado anteriormente, pensar o território é pensar o cidadão, 

portanto, todo instrumento metodológico que auxilie nesta análise é passível de ser utilizado 

desde que se faça sem fetichismo, mas assegurando sua importância enquanto um auxílio. Em 

suma, finalizamos este capítulo evidenciando que o município de Pau dos Ferros ainda 

apresenta números expressivos de famílias em condição de pobreza; o que requer um 

conhecimento mais aprofundado por parte dos pesquisadores e, principalmente do poder 

público local, em conhecer o território em que vivem essas famílias marcadas por diversas 

vulnerabilidades para que se haja real intervenção na realidade e no cotidiano de vida dessas 

famílias, favorecendo a estas a oportunidade de saída das condições precárias construindo a 

partir disso, territórios de direitos, garantidos pelo Estado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou contribuir para o entendimento acerca da pobreza 

multidimensional e das desigualdades socioterritoriais onde problematizou-se as políticas 

públicas sociais a partir do uso de alguns indicadores como o IDF, (Indicador utilizado para a 

análise) diagnosticando que o território, conceito-chave da ciência geográfica, precisa ser 

elemento central de análise quando refletimos acerca dos problemas sociais e das politicas 

públicas que buscam minimizar e por vezes sanar esses problemas.  

A partir dessas premissas surgiram algumas hipóteses, dentre elas, a importância de 

considerar o território como elemento central e inicial de análise para as reflexões acerca dos 

problemas sociais e da territorialização das políticas sociais que visam à redução desses 

problemas; o PBF se configura como um importante programa na redução da pobreza 

extrema; a análise acerca da pobreza precisa ser conduzida levando em conta todas as 

dimensões, bem como, a dinâmica territorial onde as famílias pobres estão inseridas. Essas 

hipóteses forma confirmadas ao longo da pesquisa. 

Partindo dessas hipóteses, iniciamos nossas leituras e reflexões construindo o primeiro 

capítulo, cujo objetivo visou contribuir com a reflexão e análise sobre a pobreza numa 

perspectiva multidimensional, buscando dessa forma não centrarmos nossas análises apenas 

no fator renda, embora tenhamos evidenciado que uma renda mais elevada favorece o 

provimento do que é mais emergencial, sobretudo, a alimentação. No entanto, acreditamos 

que existem outras dimensões que ocasionam ou agravam a pobreza de um indivíduo, entre 

elas, o não acesso a educação, saúde e outros serviços públicos, habitações precárias, falta de 

trabalho, reduzida mobilidade, dentre outras.  

Essas dimensões foram problematizadas ao final do capítulo 1 (e posteriormente no 

capítulo 3) quando realizamos a distribuição espacial do IDF (Índice de Desenvolvimento da 

Família) que foi criado por pesquisadores do IPEA visando problematizar outras dimensões 

da pobreza, além da renda. Além disso, o uso desse índice se tornou coerente uma vez que ele 

aborda seis dimensões, coadunando com as nossas reflexões sobre a pobreza 

multidimensional, considerando um conjunto maior de elementos para diagnosticar o 

desenvolvimento de uma família sendo por essa razão, o seu uso mais interessante que o IDH. 

Trata-se de um índice que tem como unidade básica de análise a família e como fonte de 

dados o CadÚnico, o qual serviu como um recurso metodológico para a concretização das 

nossas análises. 
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Ainda, com referência ao IDF vale lembrar que a escolha em desenvolvermos 

algumas análises fazendo uso deste indicador se deu devido a nossa hipótese inicial de que a 

pobreza é revelada a partir de várias dimensões, portanto, este indicador nos auxilia na 

interpretação da pobreza do pondo de vista multidimensional. No entanto, estamos certos de 

sua limitação e não estamos seguros quanto a própria denominação deste indicador, pois até 

que ponto ele nos serve para observar o desenvolvimento das famílias? Contudo, não nos 

sentimos aptos a responder neste trabalho, esta interrogação, mas a deixamos aqui para ser 

problematizado em outros trabalhos, outras pesquisas. 

No primeiro capítulo buscamos problematizar algumas questões acerca da pobreza 

multidimensional e das desigualdades socioterritoriais obedecendo a algumas escalas, 

partindo do âmbito nacional ao estadual; assim, a partir de algumas leituras e do uso de 

indicadores (embora certos de que estes não são suficientes para se interpretar a realidade, 

mas nos servem como instrumentos metodológicos de auxílio), buscamos apresentar alguns 

dados acerca da pobreza e das desigualdades socioterritoriais no Brasil, no Nordeste e no Rio 

Grande do Norte, pois no último capítulo verticalizamos a análise no nosso recorte espacial, 

delimitado para a pesquisa, o município de Pau dos Ferros-RN.  

Através desse estudo notamos que a pobreza no Brasil ainda é concentrada, sobretudo 

no Nordeste, no espaço rural e nas periferias das grandes cidades. Unimos-nos as ideias de 

Rêgo e Pinzani (2013) quando estes afirmam que a pobreza no Brasil tem cor, tem raça e 

obedece a escalas diversas. No entanto, diagnosticamos que ao longo da última década, as 

condições de vida de muitos brasileiros têm apresentado melhorias, devido principalmente, à 

implementação de algumas políticas públicas sociais, mas ainda existem milhões de 

brasileiros vivendo de forma precária sem o mínimo de dignidade e sem a efetivação dos seus 

direitos.  

Partindo desses pressupostos iniciamos a construção do segundo capítulo 

reconhecendo a importância que tem a abordagem territorial para as análises da pobreza e 

para a formulação e implementação das políticas públicas. Chegamos a confirmação de que a 

Politica de Assistência Social no Brasil é mais institucional do que territorial, pois embora 

traga o conceito de território em sua formulação, este ainda é concebido como um recorte 

areal, um exemplo disso são as áreas de abrangências dos CRAS tidas como territórios dos 

CRAS. 

Neste sentido, traçamos uma reflexão acerca das políticas públicas e seus nexos com o 

território, atentando para a necessidade da leitura prévia deste para que as políticas públicas se 

territorializem, pois as demandas para tais políticas se configuram no território. Nesse interim, 
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as políticas sociais desenvolvidas no Brasil são de caráter institucional, logo, desenvolver 

políticas apenas pelo viés da institucionalidade (que se materializa setorialmente) é ir contra 

os direitos constitucionais da população que visam garantir a cidadania, pois é preciso que o 

cidadão seja elemento chave, por isso é preciso pensar o território, pois pensar o território é 

pensar o cidadão é pensar em escalas, onde a dimensão do cotidiano se torna mais reveladora 

da realidade social, portanto, pensar o território não é pensar em uma área recortada, pensar o 

território é levar em conta todos os elementos que o constitui, ou são por ele constituídos, 

especialmente as relações sociais. 

Contudo, é preciso considerar a institucionalidade, embora em plano secundário, haja 

vista, a importância da norma no território e o sistema de leis que de fato garantem maior 

capacidade de alcance da cidadania, pois a política pública (especialmente no mundo 

subdesenvolvido) só passa a ter efeito de fato quando transformada em lei. Contudo, é preciso 

pensar o território como elemento primeiro de análise, para que as políticas não sejam 

pensadas e executadas apenas pelo viés da institucionalidade.  

Desta feita, resolvemos ampliar as análises sobre as políticas sociais no Brasil 

verticalizando para o Programa Bolsa Família do Governo Federal. Nesse sentido, o objetivo 

foi traçar um panorama geral desse programa social no Brasil e no município de Pau dos 

Ferros-RN, considerando a visão do sujeito (no caso as beneficiárias do programa) a respeito 

do PBF. Com isso transcendeu-se os discursos hegemônicos ou puramente acadêmicos como 

comumente é feito. 

Esse procedimento nos trouxe reflexões interessantes a respeito desse programa, 

dentre elas vale destacar que, o PBF ainda não é um programa de base territorial, pois não se 

leva em conta as dinâmicas do território e as diversas territorialidades (a exemplo da 

transferência da renda que obedece aos mesmos critérios e mesmo valor para todo o país e 

para todas as famílias a depender somente da sua composição familiar); o PBF tem sido 

importante na minimização da pobreza extrema, mas ainda não alterou substancialmente a 

questão da pobreza no país. Além disso, concordamos com as beneficiárias entrevistadas, 

quando estas afirmam que a renda repassada constitui um valor ainda baixo para suprir muitas 

das necessidades das famílias. Mas, ela representa para muitas famílias uma oportunidade de 

incrementar a renda do grupo, assim como possibilita a aquisição de alimentos de melhor 

qualidade nutricional. 

Ao estudar o PBF e com base nos conteúdos das entrevistas realizadas com as 

beneficiárias deste, identificamos que persistem sérios obstáculos para a superação da 

pobreza. Os pobres em geral, atribuem a sua pobreza a sorte, ao destino e por isso, pouco se 
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vêm enquanto sujeitos de direitos. Não se sentem vítimas de um arranjo social injusto, da má 

distribuição das riquezas no país, da negligência dos governos e instituições. Por isso, a 

maioria dos beneficiários não consegue compreender o PBF como um direito seu, mas ao 

contrário, como um favor prestado pelo governo federal. 

Concluindo nossas reflexões acerca do PBF, podemos afirmar que de fato este 

programa se tornou elemento essencial no enfrentamento da pobreza extrema. Ele ainda não 

se efetivou enquanto um programa de cidadania, mas é um programa de emergência moral 

que garante ao menos a continuidade da vida. É verdade também que o PBF ainda não 

conseguiu transformar a situação de pobreza de milhões de brasileiros, mas possibilitou a 

estes um ganho de autonomia, a busca por maiores liberdades, e a possibilidade de sonhar 

com um futuro melhor, ao menos para os seus filhos. Fica nítido que ainda é preciso avançar 

no sentido da construção de programas e políticas sociais de base territorial para que esses de 

fato transformem a realidade de pobreza, a qual milhões de brasileiros estão submetidos.  

Dessa forma buscamos compreender algumas dimensões da pobreza considerando as 

escalas de análises, pois como vimos a depender da escala em que estamos desenvolvendo 

nossas análises a pobreza será menos ou mais acentuada. Partindo desse viés, adentramos a 

escala do município a partir dos dados do CadÚnico, dos CRAS e da distribuição espacial do 

IDF. 

Remetendo-nos as análises feitas a partir dos CRAS, diagnosticamos que o município 

de Pau dos Ferros-RN, conta com três CRAS, mas é preciso realizar uma realocação desses 

equipamentos, pois dois dos três CRAS no município estão localizados em área com pouca 

vulnerabilidade, sendo que há áreas mais vulneráveis com pobreza acentuada onde esses 

equipamentos deveriam estar instalados, haja vista, consideramos esses importantes elos entre 

o território e a Política Nacional de Assistência Social, uma vez que possibilita o acesso das 

famílias mais pobres às ações aí desenvolvidas.  

Evidencia-se que a intenção da política pública social a partir das ações dos agentes 

sociais deverá criar outra territorialidade aquela constituída por um território menos desigual 

menos pobre, ou seja, a territorialidade dos direitos sociais. Neste sentido, os CRAS se 

configuram como objeto principal por onde confluem as ações para a prevenção e 

minimização das problemáticas sociais no território onde se acentuam as vulnerabilidades. 

Outro ponto que chamou a atenção durante as análises e no trabalho de campo no 

município de Pau dos Ferros-RN foi o entendimento acerca do conceito de território pelas 

assistentes sociais e agentes responsáveis pelas políticas sociais na escala local. Para estes, 

território é o que é posto pela política, ou seja, uma área em que eles devem atuar. Assim, a 
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forma como eles vêm interpretando o território inibe suas ações, haja vista, que não basta 

demarcar uma área e localizar nelas as famílias em condição de pobreza e vulnerabilidade 

para que se efetivem os direitos sociais e melhorem as condições de vida dessas famílias, é 

preciso antes de tudo conhecer os processos formadores de tais realidades, o contexto 

histórico, político e social em que as famílias se inserem e que têm no território referencial 

concreto de análise para que se efetivem as ações sociais e estas ganhem concretude no 

cotidiano de vida das famílias pobres. 

A partir das análises feitas, levando em consideração a realidade espacial de Pau dos 

Ferros nas escalas do intraurbano e do município, foi possível uma caracterização do bairro 

Manoel Deodato, considerado um espaço segregado, onde residem cerca de 2.500 pessoas, 

sendo a maioria destas, consideradas pobres ou extremamente pobres. As condições de vida 

no bairro são precárias devido à falta de infraestrutura e saneamento básico, alto índice de 

violência e uso de drogas ilícitas. A maioria das famílias sobrevive dos benefícios do BPC e 

do PBF, pois poucos são os chefes de família que dispõe de trabalhos regulares. Neste bairro 

diagnosticamos um número considerável de famílias vivendo em casas de taipas, onde a 

ineficiência do poder público e a burocratização das políticas contribuem para o agravamento 

das condições materiais e sociais de vida desta população. 

Assim, com as entrevistas realizadas, os questionários, as imagens registradas e, por 

conseguinte as análises feitas, esboçamos um panorama geral acerca da pobreza e das ações, 

caso das políticas sociais territorializadas no município de Pau dos Ferros-RN. Com isso, 

evidenciamos que o município de Pau dos Ferros ainda apresenta números expressivos de 

famílias em condição de pobreza. O que requer um conhecimento mais aprofundado por parte 

dos pesquisadores e, principalmente do poder público local, em conhecer o território em que 

vivem essas famílias, as quais estão marcadas historicamente por diversas vulnerabilidades. 

Isso se faz necessário para que se efetive uma real intervenção na realidade e no cotidiano 

dessas famílias, de modo a propiciar oportunidades de superação das condições precárias em 

que vivem construindo a partir disso a cidadania, por conseguinte, território de direitos, que é 

dever do Estado. 

Portanto, depreendemos que a geografia com seu arcabouço metodológico e 

conceitual (como o conceito de território, por exemplo) tem muito a contribuir no debate 

acerca das políticas públicas sociais, pois não é simplesmente localizar os CRAS, os 

beneficiários do PBF, mas é antes entender que em cada lugar do país existem relações 

particulares que exigem movimento permanente da política pública entre uma diretriz geral de 

inclusão e universalização sem desconsiderar as particularidades que estão produzindo as 
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diferentes territorialidades, portanto, é preciso considerar as dinâmicas, os processos e os 

sujeitos do território.  

Com vistas às observações e análises aqui apresentadas, esperamos que esse trabalho 

possa contribuir com pesquisas futuras e estimule cada vez mais geógrafos a adentrarem no 

campo das problemáticas sociais para as quais as políticas públicas são elaboradas. 
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APÊNDICE A 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA - PPGE 

MESTRADO EM GEOGRAFIA  
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COLETIVA REALIZADA COM AS BENEFICIÁRIAS 

DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

1. Qual a idade e o grau de escolaridade? 

2. Onde moram? Zona rural ou zona urbana? Se zona urbana, em qual bairro? 

3. Vocês se consideram pobres? Por quê?  

4. A quem ou a que vocês atribuem as condições de pobreza em que vivem? 

5. Há quanto tempo vocês recebem o benefício? 

6. O que vocês acham do PBF? 

7. Vocês acham que esse benefício é um direito ou um favor prestado pelo Governo? 

8. Antes do PBF, vocês tinham acesso a uma renda fixa? Se sim, qual e de onde 

procedia/e/ou procede? 

9. Vocês possuem alguma renda regular além do PBF? 

10. Existem membros na família que trabalham regulamente? 

11. Somando a renda da família, quanto é a renda mensal da família? 

12. A renda do PBF é suficiente para suprir as necessidades básicas da família? 

13. Qual o destino dado à renda do PBF pela família? 

14. O que mudou na vida de vocês depois que se tornaram beneficiárias? 

15. Vocês consideram importante que o cartão no qual recebe o benefício esteja no nome de 

vocês e não do cônjuge?  

16. Vocês acham que mudou alguma coisa na questão social (especialmente na situação 

social e econômica das famílias) no Brasil nesta última década? 

17. Quais as maiores vulnerabilidades enfrentadas pela família?  
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APÊNDICE B 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA - PPGE 

MESTRADO EM GEOGRAFIA  
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADA COM A SECRETÁRIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN 

 

1. Quais os principais trabalhos desenvolvidos por esta secretaria? 

2. Quais as maiores vulnerabilidades ou problemas sociais enfrentados pela população 

atendida por esta Secretaria? 

3. Quais são os maiores desafios que você aponta no que concerne o seu trabalho? 

4. Na sua opinião, Pau dos Ferros tem muitos pobres? Por quê?  

5. Em quais áreas do município se concentram a pobreza e vulnerabilidades sociais? 

6. Quais as políticas desenvolvidas por esta secretaria? 

7. O que você entende sobre o conceito de território? 

8. Conhecer o território auxilia no trabalho com as famílias em situação de pobreza? 

9.  Os trabalhos aqui conduzidos segue a lógica da intersetorialidade? 

10. Você conhece o Índice de Desenvolvimento da Família (IDF)? 

11. O IDF ajuda a direcionar as ações realizadas pela secretaria? 

12. O que acha do PBF? 

13. Esse programa é importante para o enfrentamento da pobreza? Por quê? 

14. Você visualiza mudança no Estado brasileiro na última década? 
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APÊNDICE C 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA - PPGE 

MESTRADO EM GEOGRAFIA  
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADA COM AS ASSISTENTES SOCIAS QUE 

TRABALHAM NOS CRAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN 

 

1. Há quanto tempo você trabalha nesse CRAS 

2. Quantas famílias fazem parte da área de abrangência desse CRAS? 

3. Quantas famílias são assistidas por este CRAS? 

4. O espaço físico do CRAS é suficiente para a demanda? 

5. A equipe é suficiente para a demanda? 

6. Você acha que o CRAS consegue dar de conta da demanda ou existem famílias que 

deveriam ser assistidas e não são? 

7. Quais os elementos que você aponta para que haja um bom funcionamento e 

desenvolvimento do trabalho no CRAS? 

8.  Quais os maiores desafios no desenvolvimento do trabalho de vocês? 

9.  Quais as atividades realizadas neste CRAS? 

10. Quais os problemas sociais enfrentados pelas famílias assistidas?  

11. Qual é a maior vulnerabilidade das famílias? 

12. Quais os principais motivos que trazem as famílias até os CRAS? 

13. Por que existe um bom número de famílias em situação de pobreza? 

14. Quais as origens dessa pobreza e o porquê da manutenção dessa problemática no Brasil e 

no município? 

15. As famílias conseguem reconhecer o CRAS enquanto um equipamento público que os 

aproximam da efetivação dos seus direitos? 

16. Vocês trabalham com questões de lideranças e/ou governanças? 
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17. A PNAS (2004) coloca como elemento central na questão do desenvolvimento das 

políticas públicas sociais, o conceito de território. Para você qual a importância desse conceito 

para desenvolvimento do trabalho de vocês com as famílias? 

18. Conhecer o território auxilia no trabalho com as famílias em situação de pobreza? 

19. Os trabalhos aqui conduzidos segue a lógica da intersetorialidade? 

20. Você conhece o Índice de Desenvolvimento da Família (IDF)? 

21. Você acha que tem ocorrido algum avanço na questão social no Brasil (especialmente nas 

condições sociais e econômicas das famílias pobres), sobretudo, na última década? Por quê? 

22. O que acha do PBF? 

23. Esse programa é importante para o enfrentamento da pobreza? Por quê? 
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APÊNDICE D 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA - PPGE 

MESTRADO EM GEOGRAFIA  
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADA COM O COORDENADOR DO 

CADÚNICO DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-RN 

 

1. Há quanto tempo você exerce esse cargo? 

2. Quais trabalhos você realiza neste setor? 

3. Quais as suas considerações sobre o CADÚNICO? 

4. Quais os principais desafios enfrentados? 

5. Onde se concentra o maior número de cadastrados do município? 

6. O espaço físico, bem como o quadro de funcionários é suficiente para a demanda? 

7. Você conhece o índice de Desenvolvimento da Família (IDF)? Já o utilizou nos 

trabalhos realizados pela equipe? 

8. O que você acha do Programa Bolsa Família? 

9. Houve mudança nas condições sociais e/ou econômicas das famílias beneficiárias? 

10. Quais as maiores vulnerabilidades das famílias cadastradas? 

11. A equipe tem acesso a alguma capacitação? 
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ANEXO A – MAPAS DOS BAIRROS DE PAU DOS FERROS/RN 

 

 


