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Pobreza, desigualdade e desenvolvimento
A pobreza, a desigualdade e o desenvolvimento sao conceitos actuais cuja influencia e
determinante nos individuos, fomilias e sociedades.
Com efeito, a actualidade do mundo estd claramente marcada pelo fenomeno da
pobreza, cujos contornos mais evidentes estiio na difirenra entre os Estados, o bem-estar
das suas popularoes e a exclusiio social que provoca. Por seu lado, a desigualdade (quer de
partida, quer da distribuirao) resultado na maior parte das vezes do fenomeno da pobreza
e uma constante, nao so historica das sociedades mas tambem de enorme actuaLidade. 0
desenvoLvimento estd por sua vez ligado aos dois conceitos atrds referidos, nao no sentido
negativo, mas na procura de condiroes sociais, politicas e fundamentaLmente econ6micas
para a melhoria das condiroes de vida das popularoes e do seu bern estar social.
Torna-se importante perspectivar as vbias formas de avaliarao do conceito de pobreza,
pois atraves da sua medirao e que se torna possivel perceber e enquadrar o fendmeno e criar
as condiroes sdcio-econ6micas e poffticas para a sua correcriio e ainda que numa perspectiva
ideal para a sua superarao.
E este o panorama conceptuaL que procuramos abordar, numa perspectiva de sistematizariio anaLitica, ainda que com um intuito metodoL6gico cfaramente virado para o apoio
aos alunos da Licenciatura em Serviro SociaL do ISSSL.

* Coordenador de Area Cientifica de Economia e Docente de Economia Social, do ISSSL.
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"De rodas as Ciencias Humanas, parece-me que a da hum anidade e a
mais uri! e a mais imperfeira, arrevendo -me a afirmar que apenas a inscric;:ao
do Templo de Delfos conrinha urn preceito mais importante e mais diflcil
·do que rodos os que se encontram em enormes volumes escritos por rodos os
moralistas de todos os tempos."
Jean-Jacques Rousseau,
in Discurso sobre a origem c fimdmn entos da desigua!dadc entre os homens

I. lntrodus:ao
I. Descrever o que se entende por pobreza nem sempre se torna facil
tanto pela dificuldade da sua caracterizas:ao como da sua delimita<;ao. Os
seus diferentes significados, caractedsticas e manifesta<;6es tern sido tratados por uma variedade de cientistas politicos e sociais e as suas causas
e consequencias tern sido identificadas a partir de urn conjunto de fontes
as quais variam desde as deficiencias na adrninistra<;ao do rendimento a
injusti<;a do sistema econ6mico e social, passando pela forma mais dolorosa, a exclusao social.
Na actualidade, a pobreza torna-se mais evidente se a analisarmos a
partir da desigualdade do rendimento entre os pafses e as disparidades
existentes no interior dos mesmos. Efectivarnente, na Asia, China e na
Africa, particularmente na Subsariana existem cerca de mil milh6es de
pessoas que vivem em pobreza absoluta resultante da desigualdade de
desenvolvimento econ6mico e social entre as varias areas, mas dentro
dessas areas e ainda dentro desses paises as balsas de pobreza sao tambern extraordinariamente evidentes. Significa isto que e em grande parte
a desigualdade a causadora de pobreza a qual se apresenta como uma
desigualdade entre os pafses e sobretudo entre os paises ricos. Podem
aferir-se no quadro que se segue as assimetrias existentes entre as varias
areas do globo, as quais correspondem na devida propor<;ao aquelas que
se verificam no interior dos paises que as constituem.
E, ainda que no espa<;o de uma decada tenham resultado em algumas das areas redu<;6es significativas no conjunto da populas:ao que vive
abaixo do lirniar da pobreza, o certo e que continua a ser tambem evidente a forte desigualdade dentro de tais areas geograficas, e no conjunto
a pobreza aurnentou. Atentemos por isso no quadro que se segue.
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Quadro 1
Popula~ao

que vive com menos de urn dolar
1987

Areas Geograficas
..

Paises (%)

Asia Oriental
Europa Oriental/Asia Central
America Latina/Caribe
Medio Oriente/Africa do Norte
Asia Meridional
Africa Subsariana
Total

-----~---··

Fonte: Banco Mundial
A linha de pobreza considerada

e de

1,08 USD$ dia face

1998
..

Pessoas (Milhoes)

Paises (%)

Pessoas (Milhoes)
-~-- - -

26,6
0,2
15,3
4,3
44,9
46,6

417,5
1,1 .
63,7
--·
9,3
...
474,4
217,2
1 183,2

15,3
5,1
15,6
1,8
42,3
48,5

---·- - ·~~--

278,3
24,0
78,2
5,5
522,0
290,9
1 198,9

a PPA de 1995

Do quadro acima, resulta evidente que a proporc;:ao da populas:ao
dos pa{ses em desenvolvimento que vive com menos de urn dolar diario,
diminuiu na Asia Oriental cerca de 11,3%, no Medio Oriente, 2,5% e
na Asia Meridional, 2,6%, mas em contrapartida, cresceu na Europa e
Asia Central. Tambem no que se refere ao numero de pessoas que vivem
abaixo do limiar da pobreza elas aumentaram cerca de 1,3 % no global
das areas. Todavia, embora pares:am reduzidas, tais percentagens reflectem o aumento da populas:ao, pois as quantidades absolutas permaneceram relativamente esraveis em cerca de 1.200 milh6es de pessoas.
Mas, a pobreza nao se faz sentir apenas ao n{vel dos rendimentos.
Antes pelo conn·ario. Ela deve-se a urn conjunto variado de causas,
como sejam, a ausencia de saude, a escolarizas:ao insuficiente e o
analfabetismo, a exclusao social e a ausencia de poder (entendido
como capacidade de influenciar as estruturas polfticas dominantes) ou,
tao simplesmente deriva das raz6es de sexo. 0 defice de saude diminui
a capacidade pessoal, reduz a produtividade e o salario recebido pelo trabalho, o que significa que os trabalhadores mal remunerados e de menor
educas:ao, tern maiores probabilidades de realizar trabalhos Hsicos pesados
e pior remunerados. Quanta a escolariza<;ao e ao analfabetismo, estes
sao factores que impedem 0 aproveitamento de novas oportunidades, tais
como, empregos em novas industrias ou servis:os contribuindo para o aumenta das dificuldades de integras:ao na sociedade em geral. A exclusao
social e a ausencia de poder negam a alguns grupos sociais a liberdade
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de interagir num plano de igualdade na sociedade e/ ou de afirmarem os
seus interesses pessoais no interior da comunidade em geral, impedindo-os tambem de participar no processo de desenvolvimento. Finalmente,
a questao do sexo, sendo que em muitas sociedades o simples facto de
ser mulher leva a uma diminuis;ao do acesso a saude, a educas;ao ou a
participas;ao social. 1
0 quadro II permite verificar a forte desigualdade entre os paises mais
desenvolvidos e OS mais pobres no que Se refere as quest6es da saude e da
mortalidade infantil. Esta representa 9 e 7 por cada mil respectivamente
na Europa e na America do Norte (EUA e Canada) enquanto que em
Africa a mortalidade atinge 83 crians;as em cada mil e na Asia tal mortalidade c01·responde a 53. A mesma desigualdade torna-se evidente se
analisarmos a esperans;a de vida (homens e mulheres) e o (ndice de mortalidade face a maternidade, ficando claro que a esperans;a media de vida
em Africa nao ultrapassa os 50,5%/52,1 o/o (HIM) e na Asia vai ate aos
65,8o/o/69,2o/o (HIM), enquanto que no mundo desenvolvido a esperans;a
de vida media atinge cerca de 72o/ol85o/o (HIM).
Quadro 2

Indicadores de mortalidade
(1998)
Mortalidade lactentes
(Total por 1000 nados vivos)

Esperan~a

de vida
(M/F)(%)

fndice de mortalidade
devida a matcrnidade

Asia

53

65,8/69,2

280

Afri ca

83

50,5/52,1

1 000

Europa

9

69,6/77,9

28

America Latina/Caribe

32

67,2/73,6

190

Oceania

24

72,0/76,9

260

7

74,7/80,5

11

America do Norre

--

Fonte: Fundo de Popul ali'ao das Na ~O c s Unid as

Os indicadores que se seguem, permitem entender que do ponto de
vista demografico, social e econ6mico, tambem e possivel avaliar a desigualdade conducente a pobreza comparando as varias regi6es do mundo.
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Efectivamente, na regiao asiatica reside mais de 50% da popula<;:ao mundial a qual representa uma das maiores taxas de crescimento populacional,
aparecendo em segundo lugar a Africa, cuja taxa media de crescimento
populacional e a maior, sendo tambem aqui que se encontram os maiores
indices de pobreza, revelando assim uma forte liga<;:ao entre as taxas de
crescimento e tais indices.
Quadro 3

lndicadores demograficos

Popula~ao

Total
(Milhoes 2002)

Total Mundial
Asia
Africa

Popula~ao
(Projec~ao

2050)
Mil hoes

Taxa Media
Crescimento

Popula~ao

(2000-2005)

(%)

Urbana

(%)

6 211,1

9 322,3

1,2

48

3 768,6

5 428,2

1,3

38

831,9

2 004,4

2,3

38

-·-

Europa

725,1

603,3

-0,2

74

America Latina/Caribe

534,2

805,6

1,4

76

31,3

47,2

1,2

74

319,9

437,6

0,9

78

Oceania

-----

America do Norte

Fonte: Fundo de Popula<;io das Na<;6es Unidas

Se nos cingirmos ao contexto europeu e comparativamente com Portugal, tambem e possivel perceber as desigualdades entre OS paises mais
ricos e os mais pobres da Uniao Europeia. 0 quadro que se segue e bern
exemplo dis so. A taxa de pobreza mais elevada e a da Grecia com 22%
logo seguida de Portugal com 20% exequo com a Italia, sendo a percentagem mais baixa ada Dinamarca e da Suecia, respectivamente, com 9%
e 10% a que se segue a Holanda com 12%. Se atentarmos, contudo, no
coeficiente de Gini, Portugal eo pais como indice mais elevado (37), seguido da Grecia com 36 e a Espanha e Belgica com 35. Isto significa, que
Portugal e a Grecia sao os dois paises que maior desigualdade apresentam
no seio da Uniao Europeia.
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Quadro 4
Medidas de desigualdade e pobreza na UE, 1998
Paises

Alemanha
Austria
Belgica
Dinamarca
Espanha
Finlandia
Franc;:a
Grecia
Holanda
Irlanda
It<ilia
Luxemburgo
Portugal
Suecia
Reino Unido

'-----

UE

Taxa de pobreza (%)

Coeficiente de Gini

16
13
16
9
19

28
25
35
22
35

:

:

18
22
12
17
20

29
36
28
34
32

:

:

20
10
21
18

37
24
33
31

Fonte: EUROSTAT

Tambem ao n1vel das despesas de protee<;:ao social e face as taxas de
pobreza na Uniao Europeia, Portugal apresenta urn dos n{veis mais baixos
com 22,9%, seguido da Espanha e da Irlanda, ainda que este pais apresente uma das mais baixas taxas de pobreza. No caso da Alemanha, urn
dos pa1ses mais ricos d~ Uniao, apresenta uma das mais baixas taxas de
pobreza 16% correspondendo a 29,6% do PIB as despesas de protec<;ao
social tal como a Fran<;a, que apresenta 18% de taxa de pobreza e gasta
30,3% do PIB com despesas de protec<;ao social.
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Quadro 5
Despesas de protecs:ao social e taxas de pobreza na UE, 1998
Paises

Taxa de pobreza (%)

Despesas de

protec~iio

Alemanha

16

29,6 (p)

Austria

13

28,6

Belgica

16

28,2 (e)

Dinamarca

9

29,4

Espanha

19

20,0 (p)

Finlandia

:

26,7 (p)

Fran<;:a

18

30,3 (p)

Grecia

22

25,5 (p)

Holanda

12

28,1 (p)

Irlanda

17

14,7

!tali a

20

25,3 (p)

Luxemburgo

:

21,9

20

22,9 (p)

Suecia

10

32,9 (p)

Reina Unido

21

26,9 (p)

18

27,6 (e)

Portugal

UE

social (% PIB)

Nota: (e) valor estimado; (p) valor provis6rio.
Fonte' EUROSTAT.

Analisando o caso portugues, podemos ver no quadro que se segue
o conjunto das desigualdades face a distribuic;ao dos rendimentos assim
como os pnnctpats indicadores da pobreza moned.ria, para o pedodo
entre 1980 e 1995.
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Quadro 6

Desigualdades na distribuicrao do rendimento
e principais indicadores da pobreza monetaria (1980-1995)
Portugal

Pobreza
Linha de pobreza relativa
60% rendimento media no ( 103 escudos)
Taxa de pobreza (1)
60% rendimento mediano
Desigua1dade
Coeficiente de Gini
Rendimento liquido equiva1ente (2)
Rendimento media (l 03 escudos)
Mediana Rendimento (l 03 escudos)

1980/81

1989/90

1994/95

278,0

344,5

382,4

17,72

16,81

17,65

0,319

0,313

0,348

548,8
463,3

685 ,5
574,1

802,3
637,3

Notas: (1) % de iudivlduos abaixo da "linha de pobrezn" eq uivalence a 60% do rendimento mediano;
(2) Rendimento llquido individual par adulto equiv alcmc {OCDE) a pw;:os de 1995
Fonte: Rodrigues, C. Farinha, in Capucha , L. (199 8), Rendimento A1fnimo Gttrrmtido: Avalia(tio ria fosc experimentrl!, Lisboa, CIES c
MTS/CNRM

A taxa de pobreza e medida como a percentagem da populac,:ao abaixo
do limiar correspondente a 60% do rendimento mediano.
2. Os estudos de indole cientifica acerca da pobreza, remontam aos
finais do seculo XIX, quando num estudo sobre Londres se identificou e
descreveu o famoso mapa da pobreza 2 • Ainda na lnglaterra, pela mesma
altura identificou-se e sistematizou-se o conceito, introduzindo na sua
analise os rendimentos familiares individuais e o desenvolvimento de um
modelo standard da pobreza, assente na nutric,:ao e em outros requisitos
gerais sendo a introduc,:ao de uma nova metodologia 3 .
Com o alargamento da analise quantitativa, nomeadamente a metodologia estatistica, foi possivel alargar a base da investigac;:ao da pobreza
tornando possivel que urn grande numero de investigadores pudessem
avaliar o seu impacto efectivo.
56 a partir dos anos sessenta nos EUA se iniciaram estudos serios e
com qualidade cientifica para a percepc,:ao deste conceito 4•
Posteriormente, muitos outros paises iniciaram estudos sobre esta realidade e mais investigadores se debruc,:aram sobre o tema com entusiasmo.
Tambem organizac;:6es como a OECD e o Luxembourg Income Study
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fizeram urn enorme esforc;:o para financiar muito dos estudos e permitir
a comparac;:ao dos varios resultados. 0 Banco Mundial e a Organizac;:ao
lnternacional do Trabalho deram e continuam a dar importantes contribuic;:6es nesse sentido, destacando-se o Relatorio sobre a Pobreza no Relat6rio sobre o Desenvolvimento Mundial, datado de 1990 e que constitui
urn novo marco na luta contra o flagelo social que e a pobreza.
Autores como Amartya Sen, Atkinson e Peter Townsend entre outros,
deram tambem fortes contributos para a sistematizac;:ao e medic;:ao do
fenomeno, tendo sido o primeiro distinguido com o Premio Nobel da
Economia em 1998, muito justamente como corolario da sua intervenc;:ao
aquele nivel.
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"Muita coisa relacionada com a pobreza e suficientemente obvia. Uma
pessoa nao precisa de criterios complicados, de medi<;:oes habilidosas nem de
analises profundas para recon hecer a pobreza bruta e para compreender os
seus antecedentes."
Amartya Sen
in Pobreza e J•Om es. Um Ensaio Sobre Direitos e PrivarOes

II. Conceito
1. Ja afirmamos arras nao ser facil definir pobreza. E neste reconhecimento, entendemos como fundamental encontrar o seu significado tras;ando previamente o seu enquadramento social, politico e econ6mico.
Torna-se em primeiro lugar necessaria ter em linha de coma que
fazem parte do conceito tanto as necessidades fundamentais inerentes a
vida dos individuos, como a sua capacidade de efectivamente promover a
satisfas;ao de tais necessidades. Assim, e fundamental saber idemificar o
conjunto das necessidades de consumo determinantes para se identificar o
conceito de pobreza. Todavia, dada a abrangencia do conceito de pobreza
nao o podemos equacionar apenas neste aspecto, sob pena de acabarmos
par o reduzir a urn aspecto limitado. Vejamos o seguinte exemplo: uma
familia poderia nao ser considerada pobre par conseguir satisfazer as suas
necessidades basicas, mas podia (como muitas vezes acontece), nao ser
capaz de realizar todo urn outro leque de necessidades que tambem sao
consideradas fundamentais. Estadamos perante uma pobreza especifica
ao considerar esta familia como pobre isso seria apenas em funs;ao de
uma unica variavel. E, a pobreza tern de medir-se atraves de criterios
mais abrangentes.
Em segundo lugar, pode tambem considerar-se o criteria do nivel de
vida de uma familia e a partir dele perceber se ela se encontra em situas;ao
de pobreza se o seu consumo total, estiver abaixo de uma determinada
quantidade. Igualmente se atende aqui a urn unico criteria que pode ser
enganador. Com efeito, o rendimento par si so pode subestimar o nivel
de vida, pais uma familia, pode par exemplo, ter urn rendimento elevado,
mas desejar poupar em vez de gastar, ou, pelo contdrio, pode ter urn rendimento elevado e mesmo assim ter de recorrer ao credito par ter indices
de consumo elevado.
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2. Na determina<_;:ao do significado de pobreza, sao tambem importantes as variaveis, rendimento e consumo. Atraves destes criterios,
podemos distinguir duas concep<_;:6es distintas da pobreza: I,a, Que se
preocupa com os niveis de vida e pela qual o importante e que as pessoas
obtenham um nfvel espedfico de consumo e; 2.a, Determinada pelos direitos minimos aos recursos, pela qual o importante e o merito dos indivfduos
enquanto cidadaos a terem um determinado rendimento minima e em
que o respective consumo e da sua inteira responsabilidade.
E ainda necessaria evidenciar a rela<_;:ao existente entre pobreza e desigualdade. E sabre esta questao podemos distinguir quatro escolas de
pensamento:
Aquela cujos teoricos se preocupam apenas com a pobreza sem dar
impord.ncia as desigualdades de rendimento ainda que esta em
termos de medi<_;:ao se encontre acima do limiar da pobreza;
u. Os que dao grande impordncia a redu<_;:ao das desigualdades como
um fim da polftica mas atribuem prioridade a elimina<_;:ao da pobreza;
iii. Aqueles que se preocupam, quer com as desigualdades quer com a
pobreza e assim procuram solucionar uma e outra;
1v. Os que nao atribuem grande importancia a pobreza, e a consideram
apenas como uma resultante do custo mais elevado da desigualdade.
1.

Em face destas varias perspectivas, fica clara que a pobreza esta directamente relacionada com o conceito de desigualdade. Assim as transferencias realizadas dos mais ricos para os mais pobres podem provocar
altera<_;:6es substanciais na sociedade 5 e a pobreza traduz de facto uma
desigualdade entre o grupo mais rico eo mais pobre. Esta patente que 'a
desigualdade social, como base e fundamento das relafiJes sociais, economicas
e politicas, permite a acumulafiio de riqueza e poder para umas minorias
a custa do empobrecimento e marginalizafiio de amp los sectores sociais"6 •
Neste contexto, a pobreza assume um cardcter estrutural, pelo que, em
momentos de expansao economica ela diminuira e em momentos de crise
economica aumentara 0 numero e a propor<_;:ao dos que vivem e estao em
situa<_;:ao de pobreza.
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3. Nao e, todavia, consensual para a generalidade dos autores, considerar a desigualdade como intrinsecamente ligada a pobreza 7. Para OS que
tern tal entendimento desigualdade e pobreza relacionam-se de facto, mas
nenhum dos conceitos se subordina ao outro. Por exemplo, uma transferencia de rendimento "de uma pessoa do grupo de rendimento de topo para
uma pessoa da gama media de rendimento deve reduzir ceteris paribus a
desigualdade; mas pode deixar a perceprao da pobreza pouco afectada. Da
mesma forma, um declinio geral do rendimento que mantenha o indicador escolhido de desigualdade inalterado pode, de facto, levar a um agudo
aumento da carencia alimentar, da desnutrirao e de 6bvias dificuldades" 8 •
Neste contexto, pobreza e desigualdade estao associadas, sendo a ultima
fundamental na determina<;:ao da pobreza ainda que lhe nao seja equivalente, ou seja, ambos os conceitos estao intimamente relacionados ainda
que distintos e sem subordina<;:ao.
Ainda que sejam importantes estas acep<;:6es, para o entendimento do
que e a pobreza, torna-se necessaria procurar outras orienta<;:6es. E no
entanto, e necessaria averiguar qual 0 criteria determinante e qual deve
ser o centro das preocupa<;:6es para a defini<;:ao de pobreza. E assim deve
perguntar-se se a pobreza se "deve relacionar (I) apenas com os interesses
dos pobres, (2) apenas com os dos que nao sao pobres, ou (3) tanto com os
dos pobres como com os dos que nao sao pobres? " 9 • Estas quest6es, nao sao,
todavia por si so, exclusivas para o conceito de pobreza, ainda que (1) e
(2) devam excluir-se e a (3) seja aquela que e mais importante 10 • Efectivamente, 0 conceito de pobreza nao pode deixar de relacionar-se com
aqueles que sao pobres e tambem com os que nao sao, pois na medida em
que se pretende avaliar urn indice de pobreza num determinado pais este
nao pode abstrair-se de que e urn todo. E por esse motive efundamental a
preocupa<;:ao como bem-estar de todas as pessoas desse paise nao apenas
com aquelas que por urn ou outre criteria se consideram pobres.
4. A pobreza deve entender-se entao e antes de mais, como uma
questiio de privariio, tanto relativa como absoluta, no sentido em que
a primeira traduz a situa<;:ao em que urn individuo possui menos de urn
atributo desejado, seja ele rendimento ou condi<;:6es de emprego favoraveis, e o segundo que traduz a situa<;:ao em que o individuo apresenta
carencias alimentares, desnutri<;:ao e outras dificuldades varias.
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Na optica do Premia Nobel da Economia de 1998, Amartya Sen, a
pobreza deve entender-se como uma ''privar;ao das capacidades elementares
e nao, como habitualmente se considerava, uma simples falha de rendimentos" 11 • Esta no<;:ao, que entendemos seja uma das mais realistas por se
focalizar nas priva<;:6es que tern uma impord.ncia intrinseca para os indivfduos, mostra a existencia de outros factores influenciadores da priva<;:ao
das capacidades para alem da inex.istencia de rendimentos e tambem a
rela<;:ao instrumental entre escassez de rendimentos e escassez de capacidades que varia de pais para pais, de familia para familia e de individuo
para individuo.
Este ultimo aspecto e ainda mais importante, porque e neste dominio
que as politicas publicas tern maior impord.ncia na luta contra a pobreza
e a desigualdade, mas isto obriga-nos a algumas considera<;:6es. Em primeiro lugar, e preciso perceber que a rela<;:ao entre capacidades e rendimento e influenciada pela idade, pelo sexo, pela situa<;:ao geografica, pelo
papel social dos individuos. Em segundo lugar, e comum que se encontre
uma liga<;:ao clara entre as desvantagens e a escassez de rendimentos a
dificuldade de converter tais rendimentos em medidas eficazes, pais urn
individuo doente ou idoso precisad sempre de mais dinheiro para obter
o mesmo bern do que urn individuo sem qualquer problema. Em terceiro
lugar, a pobreza apresenta uma dificuldade ligada a reparti<;:ao familiar
dos rendimentos. Efectivamente, se uma parte substancial do rendimento
for afectada as necessidades de certos membros da familia em detrimento
de outros (ex. o tradicional favorecimento dos rapazes em rela<;:ao as
meninas), o rendimento familiar em si mesmo nao reflecte as mesmas
priva<;:6es para todos os membros dessa familia, mostrando ainda uma
discrimina<;:ao sexual efectiva. Em quarto lugar, as priva<;:6es relativas em
termos de rendimentos podem conduzir a priva<;:6es em termos de capacidades. E evidente que ser relativamente pobre num pais rico constitui
urn problema do ponto de vista das capacidades, mesmo que se tenha urn
rendimento elevado face a compara<;:ao internacional.

5. T udo o que fica dito, mostra que a pobreza advem no essencial de
urn conjunto de priva<;:6es fundamentais e que so e possivel criar estrategias de resolu<;:ao se for possfvel encontrar condi<;:6es de ultrapassagem de
tais priva<;:6es. 0 acesso a educa<;:ao, a saude e ao emprego, serao aspectos
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importantes a ter em conta na luta contra a pobreza e so atraves desta
ac<;:ao e poss!vel a obten<;:ao de resultados praticos neste campo. lsto sera
poss!vel, quer atraves da melhoria da qualidade de vida das famllias e dos
indiv!duos, quer att·aves do esdmulo as suas capacidades individuais para
fazer face aos problemas que os remeteram para a exclusao. E o n!vel de
educa<;:ao alcan<;:ado, a ocupa<;:ao, a actividade e a qualifica<;:ao !aboral, o
estado de saude e as incapacidades, a perten<;:a a uma minoria etnica ou
cultural que determina efectivamente o grau maior ou menor de pobreza
e que importa ter em considera<;:ao em qualquer estrategia de luta contra
a exclusao, que ela provoca.
A pobreza ao associar-se a desigualdade, mormente par via da distribui<;:ao dos rendimentos, provoca necessariamente marginaliza<;:ao social
tornando-se necessaria perceber este eixo e averiguar quais as causas que
efectivamente lhe estao associadas para promover a sua correc<;:ao. Assim,
para a correc<;:ao da pobreza face a desigualdade imp6e-se a redistribui<;:ao
mais equitativa do rendimento, o aumento do emprego, o desenvolvimento de programas de bern estar social, a consciencializa<;:ao dos cidadaos para uma solidariedade fundada na aceita<;:ao da igualdade entre os
cidadaos e a mobiliza<;:ao das for<;:as sociais no sentido do reconhecimento
daquela necessidade.

6. A pobreza entendida do ponto de vista em que o fizemos, apresenta-se entao como urn fen6meno relacional que advem em ultima ratio de urn
conjunto de causas que passamos a analisar. Podemos agregar tais causas
em face de dois factores: o primeiro que se relaciona com as pr6prias
caracteristicas referidas pelos pobres e o segundo que aponta para os recursos,
os rendimentos e a respectiva volatilidade de tais recursos e rendimentos.
No que se refere ao primeiro factor, as causas mais apontadas sao a
falta de rendimento e de recursos para atender as necessidades consideradas fundamentais (alimenta<;:ao, habita<;:ao, vestuario e n!veis aceitaveis de
saude e educa<;:ao), falta de voz e de poder nas institui<;:6es estatais e na sociedade 12 e finalmente vulnerabilidade a choques adversos que se combina
com uma incapacidade para os enfrentarY Quanta ao segundo factor, e
necessaria equacionar OS varios tipos de recursos COffiO sejam OS humanos
(capacidade de trabalho, aptidoes e boa saude), OS naturais (terra) OS flsiCOS (aceSSO a infra-estrutura) financeirOS (poupan<;:a e aceSSO ao credito) e
I NTERV EN<;:AO SO CIAL,

28, 2003

Pobreza, desigualdadc e dcsenvolvimento

I 129

sociais (redes de contactos e obriga<_;:6es redprocas a que se possa recorrer
em tempos de necessidade e influencia politica sobre os recursos).
Os rendimentos que resultam desses recursos dependem no essencial
do acesso ao mercado e das influencias globais, nacionais e locais que
existem nesses mercados. Para alem disso, os rendimentos dependem do
comportamento dos mercados e do desempenho das institui<_;:6es sociais e
politicas estando tambem subjacentes a estas propriedades os recursos e os
rendimentos. Todavia, o acesso aos recursos dependente de uma estrutura
juridica que defina e aplica direitos de propriedade privada ou usos e costumes que definem os recursos de propriedade comum. Tambem o acesso
aos recursos pode ficar afectado pela discrimina<_;:ao implicita ou explicita
de sexo, etnia, ra<_;:a ou status social, para alem das politicas publicas e da
interven<_;:ao do Estado as quais dependem da influencia politica de grupos
diferentes 14 •
Quanto a volatilidade, ela resulta das flutua<_;:6es do mercado, das
condi<_;:6es meteorol6gicas e em certas sociedades da turbulencia das condi<_;:6es politicas. Tal volatilidade afecta nao apenas os rendimentos como
tambem o valor dos recursos, pois tais altera<_;:6es abruptas, quer do clima,
das condi<_;:6es sociais ou politicas e dos mercados afectam a saude, destroem os recursos naturais e fisicos e diminuem a poupan<_;:a.
7. Podemos considerar ap6s o conjunto de considera<_;:6es que viemos
fazendo a existencia de tres criterios para avaliar a pobreza: urn que se
relaciona com baixos niveis de rendimento, outra argumenta em rela<_;:ao
a baixos niveis de consumo e ainda o que evidencia a existencia de necessidades basicas insatisfeitas. Vejamos entao em pormenor cada urn desses
criterios.

i. A partir dos niveis de rendimento, classificam-se os agregados
familiares segundo o seu rendimento, considerando como pobres
aqueles que nao o tern num determinado nivel. Por este aspecto,
facilita-se a identifica<_;:ao dos agregados pobres, embora deixe em
claro os bens e servi<_;:os que a familia consome sem necessidade de
recorrer a uma quantidade de moeda, como seja, o autoconsumo e
as transferencias em genero. Tambem nao entra em linha de conta
com as compras de bens e servi<_;:os financiados com a poupan<_;:a
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da familia. Assim, esta medida tende a classificar como pobres os
agregados familiares que embora tendo baixos rendimentos, nao
tern necessariamente, baixos n1veis de consumo. Para alem do mais
as familias tendem por norma, a declarar rendimentos abaixo daqueles que realmente recebem.
ii. Muitas institui<;:6es preferem usar os n.iveis de consumo como
medida de pobreza. Esta metodologia, mede o consumo de agregados e classifica como extremamente pobres todos aqueles cujo
consumo e tao baixo que nao tern capacidade de satisfazer as suas
necessidades diarias de calorias e proteinas e bens nao alimentares.
A linha de pobreza moderada em geral define-se como o n1vel de
consumo necessaria para cobrir as necessidades caloricas diarias
mais os custos de urn cabaz de bens basicos nao alimendcios.
Num esfor<;:o para quamificar este problema estimou-se com base
no consumo, que o valor da linha de pobreza extrema se considera
em 1873 calorias anuais por pessoa, sendo a linha de pobreza geral
de 4020 calorias anuais por pessoa.
111. Finalmente, no caso das necessidades insatisfeitas, estas baseiam-se numa lista na qual se definem quais sao as que devem considerar-se como basicas e classifica como pobre todos aqueles que tern
pelo menos uma necessidade basica insatisfeita. E u.til para medir
a pobreza, ainda que, tenda a subestima-la uma vez que classifica
como pobres os agregados com altos rendimentos sempre e quando
apresentam uma necessidade basica insatisfeita.

8. Entre nos, Jose Pereirinha, 15 analisa a pobreza face aexclusao social
considerando aquele conceito na sua rela<;:ao ao n1vel da polltica social e
procurando encontrar uma metodologia especifica para a sua medi<;:ao,
distinguindo-a em tres aspectos:
Dimensao distributiva e relacional presentes na analise da pobreza;
ii. Perspectiva estatica e dinamica do estudo do fenomeno;
111. Abordagem do fenomeno em termos de padr6es de vida ou em
termos do direito a urn n{vel minima de recursos.
t.
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Na sua dimensao distributiva entende-se a pobreza como situas;ao de
escassez de recursos de que urn individuo ou uma familia, disp6em para
satisfazer necessidades consideradas minimas. A exclusao por seu lado
sera relacional, por ser uma situas;ao de inadequada integras;ao social de
individuos ou grupos sociais na sociedade de que fazem parte. A pobreza
e a exclusao social interrelacionam-se sendo a primeira, uma forma de
exclusao social devido a escassez de recursos e manifestada em termos de
priva<_;:ao da satisfa<_;:ao das necessidades minimas, materiais e imateriais.
E neste aspecto relacional e distributivo que Peter Townsend apresenta
o seu conceito de pobreza, "individuos, familias e grupos na populaft'io
consideram-se em situaft'iO de pobreza quando deftontam falta de recursos
que lhes permitam ter o tipo de alimentaft'iO, participaft'iO nas actividades e
condifi5es de vida e conforto que sao habituais, ou pelo menos amplamente
encorajados ou aprovados, nas sociedades a que pertencem. Os seus recursos
estao situados de tal forma abaixo dos disponiveis pelo individuo medio que
ficam assim, de facto, excluidos dos padroes normais de vida, costumes e actividades" 16 . Assim e possivel encarar a pobreza ''enquanto parte (ou uma
forma especifica) do fenomeno (mais abrangente) de exclusao social, sendo
certo que existem formas de exclusao social que nao radicam no fenomeno da
pobreza, entendida no seu sentido estrito de escassez de recursos" 17•
No que se refere a sua perspectiva ewitica e dinamica torna-se possivel
fazer uma distins;ao entre exclusao social enquanto processo e pobreza
como urn resultado de processos de exclusao social, utilizando-se o conceito de pobreza/privas;ao para a dimensao esd.tica de exclusao social.
Quanto ao terceiro aspecto, esd a privilegiar-se o ''consumo de categorias de bens e servifos como forma de apreensao do fenomeno, e ea opft'io natural para o avaliador que encara a pobreza enquanto exclusao social devida
a escassez de recursos ( .. ) (e) ao definir pobreza em termos de direito a um
nivel minima de recursos estamos a privilegiar direitos dos individuos: direito
a um rendimento minimo como um direito de cidadania, enquanto requisito
para a plena participaft'iO na sociedade" 18 •
Face ao que fica referido pode ver-se o quadro que se apresenta de seguida no qual se apresentam as diferentes perspectivas de pobreza e a sua
importancia do ponto de vista da politica social.
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Quadro 5
Diferentes perspectivas de pobreza

I

Dimensao distributiva

Perspectiva estatica
(situac;:ao)

I

I
Perspectiva dinamica
(processo)

I

I

I

Pobreza de recursos

Privac;:ao

I Situac;:ao(6es) de exclusao
social

I

t
Empobrecimento,
pauperizac;:ao

I

Dimensao relacional

i

~

I

t
--·-

Processo (s)

Fonte: Pereirinha, Jose (1996), Pobreza e Exclusdo Soda/, op. cit.

Finalmente, resta acrescentar que aceitamos o conceito de pobreza enquanta situa<;ao de priva<;ao na satisfa<;ao de necessidades fundamentais
relativamente a determinada norma social, ou seja, aceitamos a pobreza
na sua dimensao estatica.

9. E ainda importante avaliar as quest6es da pobreza absoluta e relativa, no essencial no que se refere a Portugal. Assim e antes de mais, e necessaria ter em conta que a avalia<;ao da pobreza relativa e uma medida
insuficiente para analisar as situa<;6es de pobreza efectiva da popula<;ao,
uma vez que nao mede a satisfa<;ao das necessidades basicas. Torna-se
entao ter em linha de conta preponderante a pobreza absoluta. E, para
que ela se possa medir, e necessaria a constru<;ao de uma dieta alimentar
que satisfa<;a as necessidades energeticas e quantifique os produtos necessarios a esse regime alimentar equilibrado, de modo a identificar o valor
dos bens e servi<;os necessarios a satisfa<;ao de necessidades basicas individuais. Para alem disso, permite tambem saber de que modo o salario ou
outra fonte de rendimento do individuo, concorre para a satisfa<;ao de tais
necessidades. Entre nos, o Instituto Nacional de Saude Dr. Ricardo Jorge,
com base num padrao media de necessidades energeticas de adultos, com
actividade fisica ligeira e moderada e em percentagens de nutrientes energeticos, apresenta uma lista de produtos alimentares, bern como, das respectivas quantidades necessarias a urn regime alimentar equilibrado para
urn individuo. E, com base nos pre<;os medias observados pelo INE em
2000 para o dlculo do IPC, o cabaz alimentar determinado (25 produtos), tern urn custo mensal de 14 018$00.
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Quadro 7
Cahaz de produtos alimentares necessarios
para um regime alimentar equilibrado
Leite meio gordo
Carapau
A! face
Acrucar
Ova
Pao
Couve
Carne de parco
Margarina
Laranja
Frango
Manteiga
Cebola
Macra
Pescada
Feijao
Cenoura

6!eo de girassol
Queijo flamengo
Batata
Bolacha Maria
Tomate
Arroz
Azeite
Vinho

Fonte: Instituto Nacional de Satidc Dr. Ricardo Jorge

Quadro 8
Peso dos produtos alimentares e behidas
nas despesas dos agregados de menores rendimentos
(dois primeiros decis de rendimentos) 19
1989/90 (Continente)

1994/95 (Portugal)

50,48

43,12

Fonte: INE, lnqur!rito aos orramentos fomiliares

Quadro 9
Estimativas das despesas de agregados tipo de menores rendimentos
(dois primeiros decis de rendimentos), 2000
Agregado

Despesa

1 adulto
2 adultos, 2 criancras
Notas: Estimativas das despesas efectuadas pelo DEPP;
Utilizas:fio de cscala de adultos equivalentc da OCDE (1 adulto

38,064
102,773
=

1, adu!tos seguintes

=

0,7, crians:as

=

0,5)

Admitindo que o peso dos produtos alimentares e bebidas nas despesas
medias anuais dos agregados de menores rendimentos continuara a perder
a sua impord.ncia a um ritmo identico ao que j a se verificava aquando
dos inqueritos aos ors;amentos familiares da primeira metade da decada
de 90, estimando-se que representa cerca de 37% das despesas em 2000,
o montante da despesa mensal que um individuo necessitaria de des pen-
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der em 2000 para satisfazer as suas necessidades basicas seria de cerca de
38 000$00.
A despesa de urn individuo isolado representa cerca de 60% do salario
minimo nacional, e de urn casal com duas crian<_;:as cerca de 80% de dois
salarios minimos; para urn idoso que aufira a pensao minima do regime
nao contributivo, nao e possivel suportar 0 cabaz de bens e servi<_;:os considerados- o seu custo representa mais de 30% do quantitativa da pensao
social-, mas quase que o epara urn pensionista do regime geral que aufira
a pensao minima (36 000$00 em Dezembro de 2000). Refira-se ainda
que a linha de pobreza absoluta e ligeiramente superior ao quantitativa
mensa! da linha de pobreza relativa calculada para 1994/95 a pre<_;:os de
2000, cerca de 36 000$00 20 •

INTERVEN<;Ao

Soc iAL, 28, 2003

Pobreza, desigualdade e desenvolvimento

I

135

"Muito se pode fazer para tratar aquelas caracteristicas que levam as pessoas a rejeitar ou ser rejeitadas pela moderna sociedade industrial. Deficiencias educacionais podem vencer-se. Podem-se tratar deficiencias mentais. As
desvantagens fisicas podem ser remediadas. 0 factor limitativo nao e a falta
de conhecimento do que e possivel fazer. lrresistivel e a falta de dinheiro."
John Kenneth Galbraith
in A Sociedade da Abund!incia

III. Pobreza, crescimento e desenvolvimento economico
1. 0 tema da pobreza encontra-se indubitavelmente ligado a questao
do crescimento e desenvolvimento economico, na medida em que e pela
via destes esquemas de acc.:ao que a pobreza pode ser senao resolvida, pelo
menos minorada. A ideia de que o crescimento economico pode permitir a reduc.:ao da pobreza remonta ao seculo XVIII, ainda que seja j a no
decurso do seculo XIX, que as ideias e as analises se mostraram mais
elaboradas. Destacam-se neste seculo, OS trabalhos e OS escritos de Karl
Marx 21 , os trabalhos desenvolvidos pelas divers as correntes socialistas 22 e
ainda pelas enddicas papais 23 •
E todavia, so a partir da II Guerra Mundial que o desenvolvimento
se converte num dos temas privilegiados da analise sociologica e economica e dos programas politicos dos governos e organismos internacionais
adquirindo par via disso, o conceito de pobreza maior notoriedade e
impord.ncia. Expliquemos entao o que se entende par crescimento e desenvolvimento economico, sendo certo que tais se encontram interligados,
pais, para existir desenvolvimento economico e imprescindivel que exista
alguma riqueza para ser possivel melhorar a vida das populac.:6es.
0 crescimento economico atende a urn conjunto limitado de aspectos da actividade economica, medindo parcelarmente e entre outros, 0
rendimento per capita, a proporc.:ao de mao de obra dedicada a actividades primarias (agricolas, extracc.:ao mineral, pesca, etc.), a impord.ncia
relativa do comercio externo, o valor agregado de percentagem do PIB, a
relac.:ao capital!trabalho, a proporc.:ao do rendimento nacional dedicado ao
investimento e a produtividade da mao de obra e do capital. Na promoc.:ao
do crescimento tem-se ainda em conta mudanc.:as estruturais tanto do
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lado da oferra (recursos adicionais, acumulac,:ao de capital, crescimento
da populac,:ao, introduc,:ao de avanc,:os tecnicos no processo produtivo, mudanc,:as estruturais e organizacionais) como do lado da procUl·a (composic,:ao, dimensao e idade da populac,:ao, nrvel e distribuic,:ao do rendimento,
cultura da sociedade) .
0 crescimento economico significa acima de tudo, a reproduc,:ao alargada dos sistemas economicos, utilizando estes COffiO variaveis OS grandes
agregados macro-economicos, sendo o seu limite o estabelecimento de
relac,:oes quantitativas entre inputs e outputs, capazes de serem explicitadas
atraves de modelos matematicos. Estes modelos pretendem explicar as
fontes de crescimento economico, as condic,:oes de equilibria dinamico e
as relac,:6es entre o crescimento e a repartic,:ao do rendimento.
Por desenvolvimento econ6mico, entende-se a analise conjunta de
todos os sectores da economia ultrapassando a sua explicac,:ao o simples
conceito de crescimento economico, ao abarcar aspectos como a melhoria
da qualidade de vida de toda a populac,:ao, a satisfac,:ao das suas necessidades basicas e o alargamento da capacidade das populac,:6es tomarem
decis6es livres e democraticamente. Os modelos que pretenderam explicar
e consagrar o desenvolvimento registaram urn maior incremento no decurso da decada de 60, associado a ideia de resoluc,:ao do problema resultante da independencia dos parses que haviam sardo do juga das potencias
coloniais e que apresentavam rndices muito baixos do ponto de vista economico, social e politico. Urn dos primeiros e mais importantes modelos
foi o apresentado par Simon Kuznets 24 , que pretendia relacionar o factor
trabalho com a distribuic,:ao do rendimento. Em seu entender, dada a
dualidade dos parses subdesenvolvidos, o sector moderno encontrava-se
quase isolado em face de uma maioria da populac,:ao ocupada no sector
agrfcola, sendo a baixa de salarios o resultado da baixa produtividade.
Assim, as primeiras etapas do desenvolvimento seriam acompanhadas pela
deteriorac,:ao na distribuic,:ao interna do rendimento, uma vez que o salario
oferecido pelas novas industrias traria para a cidade uma forte migrac,:ao
desorganizada de populac,:ao que abandonava os campos. Tal implicaria
que muitos indivrduos ficassem desempregados num primeiro momenta,
situac,:ao que seria passageira, pais, na medida em que se fosse Consolidando a industrializac,:ao, os desempregados urbanos encontrariam trabalho obtendo remunerac,:6es muito superiores as que usufruram quando se
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dedicavam a actividade agricola. Voltar-se-ia assim a uma distribuic;:ao de
rendimento mais igualiraria, mas a urn nivel superior de desenvolvimento
em relac;:ao a situac;:ao inicial de subdesenvolvimento.
Foi contudo, Walt Rostow 25 quem apresentaria uma proposta mais
completa e que ficaria bern mais conhecida no universo do desenvolvimento econ6mico. Distingue cinco etapas por que ted. passado o processo de desenvolvimento nos varios paises para alcanc;:ar 0 bem-estar
colectivo.
A primeira etapa designa-a por Sociedade Tradicional, e considera-a
como pre-newtoniana, face a sua postura perante a ciencia e a tecnologia,
pois as mudanc;:as culturais, econ6micas e institucionais sao muito lentas.
Devido a tais caractedsticas, mantem-se reduzidos os niveis de produtividade sendo o trabalho realizado predominantemente agricola. A estrutura
social apresenta-se tambem relativamente rigida, fraca mobilidade entre os
sectores sociais encontrando-se o poder politico nas maos dos detentores
da terra de forma directa (apenas eles tern poder de voto, se eventualmente
existir tal poder) ou indirecta (atraves da sua capacidade de dominio sobre
o eleitorado). Assim, e predominante uma atitude fatalista perante a vida
e o modo de entender o fen6meno religioso aceitando a preponderancia
do advir perante o presente. Esta seria a situac;:ao em que se encontrariam,
na 6ptica de Rostow, todos os paises subdesenvolvidos.
A segunda designa-a de Sociedade em Transi~ao, e aqui verifica-se
a existencia de alguns aspectos caracteristicos das ciencias ditas experimentais. A moeda nao tern apenas uma func;:ao meramente transaccional,
mas ja tern imporrancia a poupanc;:a e o investimento (enquanto reserva
de valor) , desenvolvendo-se assim em termos qualitativos e quantitativos
o sistema financeiro. As relac;:6es comerciais com outros paises adquirem
tambem uma importancia maior do ponto de vista competitivo. Politicamente avanc;:a-se do caciquismo regional para o Estado central, sendo os
detentores tradicionais da terra, substituidos de forma gradual por uma
burguesia mais evoluida tanto do ponto de vista econ6mico como do
ponto de vista cultural. Nos paises desenvolvidos esta situac;:ao obter-se-ia
atraves de uma evoluc;:ao natural das forc;:as produtivas e sociais ou entao
por via de uma imervenc;:ao militar atraves de paises mais desenvolvidos.
Seria a situac;:ao existente na epoca em alguns paises da Asia, Africa ou do
Padfico e Caribe dada a presenc;:a protectora dos EUA.
[ NTERVEN(AO SOC IAL,

28, 2003

138

I

Joaquim C roca Caeiro

---------------------------------------

No entender de Rostow, estas duas fases poderiam existir em conjunto
durante algum tempo num determinado pais, dando origem ao cad.cter
dual das sociedades subdesenvolvidas e traduzindo-se num ritmo de crescimento muito lento do ponto de vista econ6mico, social e politico.
A terceira etapa e a mais importante do ponto de vista do autor que a
designa de lmpulso Inicial ou Take-Off, representando uma dimensao
de desenvolvimento ddstica. Com efeito, em face do aspecto agressivo
que apresenta os paises que a quisessem prosseguir teriam de apresentar
indices de investimento na ordem dos 10% do rendimento nacional, muitas vezes atraves do recurso a capital externo. 0 motor de todo o desenvolvimento seria a implanta<;:ao de urn ou varios sectores de industrias
transformadoras que se expandiriam a urn ritmo acelerado. 0 take-off
conseguir-se-ia atraves de uma revolu<;:ao social, a partir da introdus:ao
das novas tecnologias, pelo fortalecimento de rela<;:6es internacionais ou
outros elementos separados ou em conjunto com estes. Este processo deveria ser acompanhado e fortalecido pela institucionalizas:ao de urn conjunto politico e social que apoiasse as transforma<;:6es na area econ6mica.
A quarta etapa, designada de Progressao para a Maturidade, inspira-se na realidade dos paises mais desenvolvidos, difundindo-se nela
os beneficios da tecnologia moderna desde os sectores de ponta a todo
o processo produtivo, surgindo industrias mais complexas, passando a
produzir-se mais do que aquilo que se importava e exportando para alem
dos produtos tradicionais agricolas e materias primas, tambem uma propor<;:ao crescente de produtos manufacturados. 0 progresso econ6mico
ajudaria a consolidas:ao dos novos valores e das institui<;:6es sociais.
Comparativamente a fase anterior, esta seria mais lema, podendo
demorar ate quatro decadas o correspondente ao ciclo de vida de duas
gera<;:6es.
Finalmente, a quinta e ultima etapa, a que Ro~tow designa de Consumo em Massa, apresentava como caracteristicas principais o crescimento do rendimento per capita acima da media, o consumo generalizado
dos bens e servi<;:os duradouros, a abundancia de mao de obra especializada, a urbaniza<;:ao planificada e sistematizada, o incremento de maiores
recursos para o bern estar e seguran<;:a social, de acordo com os prindpios
e ideais do Welfare State.
I NT ERV EN<;:Ao SoCIA'-· 28, 2003

Pobreza, desigualdad e e desenvolvim ento
- -- - - ---------------- -------

I 139

Desta forma, para Rostow, os pafses conseguem efectivamente a riqueza e a felicidade prometidas pelas teorias marxistas, mas sem haver
necessidade de supat·tar os traumaticos processos de luta e destrui<;:ao
inerentes a essa teoria.
Outras teorias que apontam o desenvolvimento como elemento determinante para obviar a pobreza e a desigualdade social, foram desenvolvidas nos anos subsequentes podendo destacar-se Gunnar Myrdal e Ragnar Nurske 26 , mas em termos de balan<;:o vale a pena afirmar que todas
as propostas se apresentam com urn factor comum: nenhuma conseguiu
solucionar os problemas a que se havia proposto.
No decurso dos anos 90 retoma-se a tematica do crescimento, do desenvolvimento e da pobreza inscrevendo-a na ordem do dia. Organismos
como o Banco Mundial, o PNUD (Programa das Na<;:6es Unidas para
o Desenvolvimento) e a CEPAL (Comissao Econ6mica para a America
Latina e Caribe) assumiram o protagonismo da tematica, sendo que o
Banco Mundial logo no infcio da decada desenvolveria num dos seus
boletins o tema da Pobreza. E, na actualidade o problema deixou de se
circunscrever aos pafses menos desenvolvidos, passando a parte integrante
da realidade dos pa.fses mais desenvolvidos.
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"Deveria utili zar-se uma sensata combina-;:ao de dados baseados no rendimento, nos indicadores e n a participa-;:ao com o intuito de determinar o
grau de pobreza e avaliar as implica-;:6es para a formula-;:ao de polfricas; e as
insritui-;:6es deveriam ter incentives para utili za r esta informac;ao para fins
de planifica-;:ao ."
PNUD
in El estado d,, Ia poblacion mundia/2002

IV. Formas de medic;ao
1. Existem muitas formas para medir a pobreza as quais se encontram
na maior parte das vezes ligadas a metodos mais ou menos elaborados do
ponto de vista da analise estatfstica e matematica e neste sentido, apresentam uma maior ou menor eficacia e racionalidade, ficando, contudo,
subordinadas as concepc;:6es ideologicas que subjectivamente interferem
no conceito de pobreza aceite por cada autor. Neste contexto, medir a
pobreza tem varios significados de que se destacam:

A classificac;:ao de cada indiv!duo ou familia numa sociedade e
num determinado momento ou pedodo como pobre ou nao pobre.
Tem-se em linha de conta apenas as diferenc;:as interpessoais no que
respeita a pobreza e leva-nos a distinc;:ao da fronteira entre pobre e
nao pobre;
11. A ordenac;:ao dos indiv!duos ou fam!lias numa sociedade e referente a um dado momento ou pedodo de tempo segundo n!veis de
pobreza. Torna-se necessaria dispor de uma medida que possa ser
usada para esse procedimento consistindo num !ndice ordinal para
obter esse objectivo;
111. 0 conhecimento das diferenc;:as interpessoais/familiares do n!vel de
pobreza, conduzindo ao recurso a medidas cardinais;
rv. A obtenc;:ao de uma informac;:ao agregada para o fenomeno, relativamente a uma sociedade e referente a um dado momento ou
pedodo. 27
1.

Em face do que se pretende conhecer deve optar-se pelo m etodo que
mais facilmente sirva os nossos propositos. E, porque o que importa a
partida e saber quantos SaO OS pobres, uma das primeiras medidas de
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analise e a que tern em coma a Propors:ao da Populas:ao em Risco.
Neste caso, a forma mais facil e saber qual o conjumo de pessoas que se
encontram nesta situac;:ao. Todavia, como resulta evidente, dada a simplicidade aparente do metodo e a sua dificuldade real, nao se torna soluvel
a sua utilizac;:ao, pois apenas permitiria dar enfase ao problema da sobrevivencia das pessoas 0 que e manifestamente insuficiente se pretendermos
uma analise fidedigna.
Uma segunda medida e a que se preocupa com os niveis de vida e
com a severidade da pobreza. Esta medida pretende avaliar o defice da
pobreza. Neste caso, tem-se em coma a distribuiflio do rendimento na populac;:ao introduzindo de seguida a analise dos indices de pobreza - fndice
de Gini e Curva de Lorenz.
Para a construc;:ao da curva de Lorenz, e necessaria dispor-se de uma
determinada caracteristica (que designarei por yi correspondendo aos diferentes niveis de rendimento) e das respectivas frequencias (];, que sera
0 numero de agregados familiares), para cada intervalo ou classe i (os
chamados escal6es de rendimento).
A curva de Lorenz e uma representac;:ao grafica, em que as percentagens dos agregados familiares ordenados duma forma crescente (dos
mais pobres para os mais ricos) se representam no eixo horizontal e as
percentagens de rendimento possuido pelo x% inferior da populac;:ao
se representam no eixo vertical. Esta curva permite visualizar o grau de
concentrac;:ao de determinada caracteristica em estudo e obtem-se unindo
num referencial cartesiano, as frequencias relativas acumuladas para cada
classe, com as frequencias relativas acumuladas do atributo em estudo.
A representac;:ao grafica obtida sera do seguinte tipo:
Curva de Lorenz

A

.----.,---.,..---,---....---.,.-1 00%

80~0
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A curva representada a escuro e a chamada curva de Lorenz e a area
mais clara, situada entre a curva de Lorenz e a recta de igual distribui~ao, e a chamada area de concentra<;:ao da caracteristica em estudo. Esta
curva passa, necessariamente, por dois pontos que sao os pontos (0,0) e
(100,100). Estes pontos significam que a 0% da popula~ao cotTesponde
0% do rendimento e 100% da popula~ao possui a totalidade do rendimento respectivamente.
A curva de Lorenz permite-nos identificar dois casos extremos. 0 primeiro acontece quando a concentra~ao do atributo (neste estudo a concentra~ao dos niveis de rendimento) for minima, isto e se a distribui~ao
do rendimento for igualitaria, coincidindo o resultado grafico com a recta
de igual distribui~ao (recta OA, representada a verde, que, em termos geometricos, corresponde a diagonal principal do quadrado). 0 caso oposto
acontece se a concentra~ao for maxima, ou seja se apenas urn unico agregado familiar detiver todo o rendimento, coincidindo nesta situa~ao a
curva de Lorenz com o triangulo OAB. Assim quanto mais proxima da
diagonal principal estiver a Curva de Lorenz, mais igualiraria sera a distribui~ao do atributo em estudo, sendo apenas possfvel a compara~ao de
duas curvas de Lorenz admitindo que elas nunca se cruzam.
Talvez a medida de desigualdade mais utilizada seja mesmo o fndice
de Gini, atribuido mas estudado por outros auto res 28 •
Muitos dos indices de desigualdade tern subjacentes uma estreita rela~ao com a chamada curva de Lorenz, tentando resumir a informa~ao grafica dada pela curva numa medida quantitativa que avalie a divergencia
entre ela e a situa<;:ao de igualdade perfeita. 0 indice de Gini, pretende
quantificar o grau de concentra~ao da distribui~ao.
Matematicamente, existem varias f01·mas de calculo do indice de Gini.
Apenas apresentarei aquela que irei utilizar neste estudo, que e a forma de
dlculo mais adequado ao tipo de dados de que disponho.
Sen do P;

= acumf
n
,

ou seja as frequencias acumuladas do numero

I1i
i=l

de agregados familiares dividida pelo numero total de agregados familiares, q;

= ac~m Y;

e sendo n o numero de classes (que correspondem aos

LY;
i= l
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escal6es de rendimento neste trabalho), o fndice de Gini calcula-se da
n-1
seguinte forma:

L/P; -qJ

IG = _i=_l_-:---n-1

LP;
i=l

i=l

Este indice varia entre 0 e 1, e quando igual a zero, estamos perante
uma distribuic;:ao igualidria, quando em todas as classes houver igual distribuic;:ao do atributo pelos elementos da populac;:ao e igual a 1, e desigualdade maxima, quando todo o atributo estiver concentrado nos individuos
da ultima classe. 0 indice de Gini sera tanto maior quanta mais se afaste
a curva de Lorenz da linha de igualdade perfeita.
0 indice de Gini, uma vez que e definido a partir da curva de Lorenz,
satisfaz necessariamente as propriedades de independencia relativamente
a escala e a dimensao da populac;:ao. Este indice satisfaz ainda o prindpio
das transferencias de Pigou-Dalton, em que, atraves da definic;:ao geometrica deste indice, se observa que uma transferencia de uma pessoa mais
rica para uma pessoa mais pobre reduz o valor do indice.
A principal desvantagem deste indice e a sua curiosa valorizac;:ao de
alterac;:6es na distribuic;:ao de rendimento em func;:ao da parte da distribuic;:ao onde ocorrem. Concretamente isto significa que uma transferencia
de um individuo mais rico para um individuo mais pobre, tera um efeito
muito maior sabre o 1ndice de Gini se ambos os individuos se encontrarem perto do centro da distribuic;:ao do que se encontrarem nos extremos
da mesma. Par outro lado ambos os extremos da distribuic;:ao sao tratados
de forma simetrica.
2. A. Sen 29 prop6e outras formas de analise da pobreza, fundamentadas em dais metodos, um directo e outro de rendimento. 0 mt!todo directo,
e aquele que entra em linha de coma com a analise do conjunto de pessoas cujos cabazes de consumo real deixam algumas necessidades basicas
par satisfazer. Par este metoda, idemificam-se assim, todos aqueles cujo
consumo real nao satisfaz o que se encontra convencionado como sendo
necessidades m1nimas de sobrevivencia.
0 mt!todo do rendimento pelo seu lado, assenta em dais passos. Pelo
primeiro, trata-se de calcular o rendimento minimo que permite satisfaINTERVEN~Ao SOCIAL,
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zer todas as necessidades basicas especificadas. No segundo passo, identificam-se todos aqueles cujos rendimentos reais estao abaixo do limiar
de pobreza. Assinala-se posteriormente, o conjunto daqueles que nao tern
capacidade para satisfazer as necessidades dentro dos condicionalismos
comportamentais tipicos da sociedade em analise. Neste caso, uma pessoa e pobre quando 0 seu rendimento nao e adequado para satisfazer as
necessidades m!nimas especificadas em face de um padrao convencional
de comportamento. A vantagem deste metoda, e a de dar uma metrica de
distincias numericas a partir do «limiar da pobreza», em termos de defices
de rendimento, sendo tambem mais restritivo em termos de condis;oes
previas necessarias para o exerdcio de identificac;:ao.
3. Outro metoda de calculo da pobreza 30 e aquele cuja base e o da
definic;:ao de Pobreza do Banco Mundial 31 , que equivale a urn rendimento
anual per capita abaixo de 1,75 dolares de 1985. Este metoda de dlculo
assenta em exclusivo no rendimento per capita e costuma assumir-se como
sendo o limiar da pobreza o rendimento de um dolar diario. Segundo este
criteria, o Banco Mundial utiliza um indicador que continua em vigor
na actualidade: a proporriio de pobres ou o numero relativo de pobres face a
populariio total (headcount index).
Tambem a partir do Banco Mundial e do PNUD, Gary Fields 32 ,
procura evidenciar um metodo de calculo da pobreza. E, ainda que o
seu conceito nao se afaste em muito do proposto pelo Banco Mundial,
entende que as linhas de pobreza nao devem ser uniformeS para todos OS
pa{ses uma vez que cada urn tambem apresenta situac;:6es claramente diferentes em relas;ao aos outros quer do ponto de vista do desenvolvimento
quer do ponto de vista do crescimento economico. Do ponto de vista
conceptual, julga melhor a medic;:ao do consumo em vez do rendimento,
pois o primeiro e mais estavel enquanto o segundo tern implicac;:6es directas na poupanc;:a de cada vez que no mercado se verificam alterac;:6es
abruptas. Tambem o sujeito da medis;ao, deve ser o agregado familiar em
vez dos indiv!duos, pais para estes seria mais facil viver sem problemas
recorrendo apenas a transferencias (subsidio de desemprego, rendimento
m!nimo, etc.) e devem ajustar-se os rendimentos do agregado de acordo
com a dimensao da familia e ainda par regiao, tendo por base o n!vel de
inflac;:ao de cada lugar.
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Em face deste conjunto de padroes metodologicos, Fields prop6e para
os indicadores de pobreza, a medis;ao da propors;ao de pobres (headcount
ratio) (H) tendo em conta o GAP percentual medio do rendimento (I)
da linha de pobreza (average income shortfall), bern como 0 desvio a
media, 0 que evidenciaria as diferens;as existentes entre OS mesmos pobres.
Tal desvio poderia medir-se atraves do fndice de Gini (G) que indica
qual a propors;ao de populas;ao que possui determinadas propors;6es de
rendimento. Partindo destes pressupostos seria possivel a determinas;ao do
fndice de Pobreza sustentado pela formula 33 seguinte:

P

= H[I + (1 -

/)G]

Em sentido identico, podemos considerar a exisrencia de tres indicadores de pobreza propostos por Foster-Greer-Thorbeck (FGT) correspondendo os dois primeiros aos propostos por Fields e que sao: A percentagem de pobres (P 0 ), o GAP da Pobreza (P 1) e a Disrancia Quadratica
Media (P 2) 34 •
0 fndice FGT pode expressar-se da forma seguinte:

f[z- r;J

para todo Y; < Z
Po. =_!_
Donde,
n i=l
z
n = populas;ao total
Z = linha de pobreza
q = numero de pessoas cujos rendimentos estao abaixo da linha de
pobreza
Y; = rendimento do individuo i
a= 0,1,2.
Face aos valores que se atribuam a a assim se podem construir os tres
indicadores de pobreza:
i. Percentagem de pobres
Este indice obtem-se quando a

=

0, pelo que:

p0 =H=q

n
P 0 apenas indica a propors;ao que os individuos cujos rendimentos estao abaixo da linha de pobreza, representam face a populas;ao total, nao
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evidenciando assim, P 0 se os individuos estao proximos ou afastados da
linha de pobreza.
Dada a sua simplicidade, apresenta desvantagens imediatas como o
ser insensivel a diminui<;:ao do rendimento das familias que se encontram
abaixo da linha da pobreza e as transferencias de rendimento entre os pobres assim como as transferencias dos pobres para OS nao pobres 35 . A. Sen,
procurando obviar a estas debilidades, prop6e urn conjunto de requisitos
a que devem ser sujeitos os indicadores de desigualdade, estabelecendo os
designados axiomas de Sen:

Axioma 1 - Supondo rudo o resto constante, uma diminui<;:ao do
rendimento de urn individuo que esta abaixo da linha de pobreza deve
modificar a medida de pobreza;

Axioma 2 - Supondo tudo o resto constante, uma transferencia de
rendimento de urn individuo que se encontra abaixo da linha de pobreza
para qualquer outra que seja mais rica deve modificar a medida de pobreza 36 .
ii. 0 GAP da Pobreza
Este indicador obtem-se quando a= 1 e e considerado urn indice de

Profundidade da Pobreza, obtido au·aves da seguinte formula:

P,

=PG=: ~ [Z;f; ]=! [z~~' ]=H[l- ~]
~,

Donde, 1', , representa o rendimento medio dos pobres e [1 ] o
GAP de rendimento.
Z
0 s P1 s H, em que:
P 1 eo GAP da pobreza, uma vez que medea disrancia relativa dos rendimentos de pobres em rela<;:ao a linha da pobreza. PI pode interpretar-se
como o custo medio per capita em rela<;:ao a linha de pobreza que se deveria realizar para eliminar a pobreza. A medida que o rendimento medio
dos pobres estiver mais proximo da linha de pobreza P 1 tende a tomar o
valor 0. Neste caso, a pobreza nao e tao aguda. No outro extremo, se o
rendimento medio tende a tomar urn valor muito baixo, ou seja, distante
INTERVEN<; Ao SociAL, 28, 2003

Pobrcza, desigualdade c desenvolvimento

I

147

da linha de pobreza, entao PI tende a tomar o valor H. Neste caso o nfvel
de pobreza e agudo.
Como pode ver-se, PI representa uma melhoria em rela<_;:ao a P 0 , uma
vez que permite verificar sea media dos indivfduos esta proxima ou afastada da linha de pobreza. Ao comparar duas distribui<;:6es de rendimentos
em perfodos de tempo diferentes, P1 indicara se a pobreza se intensificou
ou pelo contrario e menos intensa.

iii. A distancia quadratica media
Este indicador obtem-se quando a= 2 e e urn indicador da Severidade da Pobreza.

P2 soluciona a debilidade representada por P 1 atribuindo urn peso maior
aos mais pobres. Assim se o rendimento medio dos pobres estci muito
proximo da linha de pobreza, P2 tende a to mar o valor 0. Pelo contrario,
se o rendimento medio dos pobres estci muito abaixo da linha de pobreza,
P 2 tende a ter valores proximos de H. Para os menos pobres [

z; y; J

tenderao valores mais proximos de 0 e para os mais pobres tender para
1. Ao elevar ao quadrado os valores mais proximos de 1 estes tomarao
valores maiores quando se elevam ao quadrado os valores proximos de 0,
atribuindo assim uma maior pondera<_;:ao aos rendimentos mais baixos.
Is to significa que quando a pobreza se en contra mais crftica P2 tende
a aumentar ainda que a media dos rendimentos dos pobres permane<;:a
constante.
Outro autor, Judith Yates 37 aceitando as mesmas perspectivas metodologicas de Fields, reconhece a existencia de factores subjectivos que
dererminam a medi<;:ao da pobreza, de onde se destaca o conjunto dos
gastos que uma familia tern de suportar com o seu rendimento, como, por
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exemplo, ter casa propria, seguros de vida ou outros, servi<;os basicos do
agregado, deprecia<;6es de bens, etc. No mesmo sentido, Shelley Phips 38
entende que existe uma vantagem fundamental na constata<;ao dos factores subjectivos na medi<;ao da pobreza, que e a de reconhecerem o grau
de priva<;ao ou necessidade tal como e entendido por cada individuo, pelo
que se deveria perguntar a cada individuo se consideram ou nao o seu
rendimento como suficiente para suportar as suas necessidades basicas.
A pobreza, todavia, pode tambem medir-se quer pelo metodo dos rendimentos (indirecto), quer pelo metodo dos indicadores sociais39 , pois se
tornado em conta apenas o primeiro, ele seria insuficiente, uma vez que
os rendimentos podem ser mal utilizados (comprar urn televisor ao inves
de comida) e porque e possivel ter acesso a servi<;os publicos sem ter de
os pagar, donde a importincia do segundo metodo. Para a medi<;ao da
pobreza pelo segundo metodo, e fundamental distinguir OS indicadores
em tn~s niveis: de resultados, de inputs e de acesso. Consideram-se indicadores de resultados, aqueles que tern a ver com a obten<;ao de urn determinado fim e que em termos de exemeplo dizem respeito a mortalidade
infantil, esperan<;a de vida e taxas de alfabetiza<;ao, etc. Sao indicadores
de inputs, aqueles que resultam de ac<;6es concretas para o aparecimento
de resultados sociais, como sejam, as existencias de agua potcivel, disponibilidade de alimentos, centros de saude e hospitais, escolas, etc. Sao
indicadores sociais de acesso, aqueles que devem existir em cada pais
para permitir o acesso aos inputs, como sejam a distancia aos centros de
saude e a escola, existencia de transportes e de vias de transporte, farmacias e medicamentos, etc.
4. 0 Banco Mundial eo PNUD tern tambem levado a cabo, esfor<;os
no sentido de avaliar e medir a pobreza no mundo. No Relatorio 2000/
2001, pode ler-se que 'a medir;iio da pobreza permite formar uma visiio geral que vai mais albn de experiencias individuais. Facilita a formular;iio e a
verificar;iio de hipoteses sobre as causas da pobreza e habilita um governo ou
a comunidade internacional a munir-se de metas mensurdveis para julgar as
proprias acr;oes." 40 0 mesmo Relata rio prop6e a mensura<;ao da pobreza
em fun<;ao do rendimento, baseando-se na possibilidade de permitir tirar
conclus6es sobre as condi<;6es e evolu<;ao da pobreza no ambito nacional,
permitir uma visao mais ampla do bem-estar e da pobreza e investigar
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relacionamentos entre diferentes dimensoes de pobreza colocando a
prova hipoteses sobre o provavel impacto de interven<;:6es politicas. 0
Banco Mundial considera entao 5 itens fundamentais para se perceber a
forma de medir a pobreza: o consumo, os pre<;:os, as linhas de pobreza,
as estimativas e as linhas de pobreza por pais. 0 consumo considera-o
como o indicador de bern estar preferido, tanto por raz6es praticas de
fiabilidade como por permitir perceber melhor no longo prazo os n!veis
de bem-estar. Os pre~os permitem a compara<;:ao dos niveis de consumo
entre paises. As estimativas sao as que o Banco Mundial utiliza a partir
do que designa de Paridade de Poder Aquisitivo (PPA). Estas baseiamse em novos dados sobre pre<;:os gerados pelo Programa de Compara<;:ao
Internacional, abrangendo 110 paises e num conjunto de produtos mais
abrangentes. As linhas de pobreza globais sao definidas, com base no
uso de pre<;:os de 1993 e estimativas da PPA em 1993, obtendo-se uma
linha como a mediana das dez linhas de pobreza mais baixas. Esta linha
equivale a US$ 1,08 por dia em tennos de PPA de 1993. A linha de pobreza superior (US$ 2) foi calculada mediante a duplica<;:ao do montante
da linha de pobreza inferior, em 1990, reflectindo linhas de pobreza mais
usadas em pa!ses de rendimento medio mais baixo. As estimativas de
1998 sao utilizadas, por nao existirem dados disponiveis e, realizaramse com base nas taxas de crescimento do consumo privado per capita
extraidas das estatisticas das contas nacionais. Finalmente, as linhas de
pobreza por pafs tornam-se fundamentais porque, as linhas de pobreza
globais sao indicadores de progresso geral e, portanto, rorna-se necessaria
reflectir sobre o que significa ser pobre em cada situa<;:ao nacional e nao
por compara<;:6es de pre<;:os internacionais 41•
0 PNUD, por outro lado, reconhece a existencia de tres metodos para
medi<;:ao da pobreza, a saber:
OS

1.

Constru<;:ao de urn ''limite de pobreza" e agrega<;:ao de varias medi<;:6es de pobreza que tomam em conta os custos reais dos agregados
relativamente ao tal limite de pobreza. Para estabelecer este limite
utilizam-se por norma inqueritos feitos aos agregados representativos do pals. Para a determina<;:ao do nlvel de rendimento necessaria
para a satisfa<;:ao das necessidades basicos de todos os membros da
familia, cria-se urn cabaz de bens e servi<;:os correspondente aos pa-
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dr6es de consumo local. 0 valor deste cabaz, a prec,:os locais para o
consumidor que satisfac,:a urn dado numero de necessidades basicas
sera o "limite de pobreza". Se o rendimento per capita dos membros
da familia se situarem abaixo deste limite, ela e considerada como
pobre.
ii. Avaliac,:ao rapida e diagnostico participativo, em que OS membros da
comunidade hierarquizam os agregados pelo seu nivel de riqueza.
No primeiro caso, pretende-se proporcionar dados importantes
para uma decisao de curta prazo, enquanto o segundo requerendo
uma ampla participac,:ao da comunidade utiliza-se para decis6es de
longo prazo. Sao os programas de desenvolvimento que utilizam
estes metodos com alguma acuidade.
Ambos os metodos, apresentam falhas consideraveis, nomeadamente a dificuldade de comparac,:ao internacional, que nao permite
saber com efidcia onde estao os mais pobres de uma regiao, mas,
apenas quais os mais pobres de uma dada comunidade, e finalmente
as respostas dos inquiridos muitas vezes estao distorcidas dado o seu
desejo em vir a ser beneficiados com algum programa.
iii. Construc,:ao de indice de pobreza a partir de urn conjunto de indicadores qualitativos e quantitativos. lndicadores como a qualidade
do tecto da casa ou das paredes pode permitir uma avaliac,:ao rapida
do ponto de vista de uma analise local. Mas, para se obter urn panorama geral e completo do fenomeno e necessaria recorrer a indicadores, como os recursos humanos, habitac,:ao, seguranc,:a alimentar
e bens de familia 42 .
No global, o PNUD, aceita o conjunto dos indices existentes como a
"lncidencia da Pobreza'' ou percentagem de individuos que vivem abaixo
da linha de pobreza, que e equivalente ao "Headcount index", a "Profundidade da Pobreza'' ou "GAP da Pobreza'', medida como distancia
media dos pobres face a linha de pobreza (average income shortfll), e a
"Severidade da Pobreza", onde se pondera de forma diferente a profundidade da pobreza em cada diferenc,:a individual, reflectindo-se tambem na
desigualdade entre os mesmos pobres. Aceita ainda, o fndice de Desenvolvimento Humano (IDH) eo fndice de Pobreza Humana (IPH).
0 primeiro baseia-se na medic,:ao de tres variaveis: a esperanc,:a de vida, o
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resulrado educacional (uma combina<;:ao de alfabetiza<;:ao com escolariza<;:ao) eo PIB real per capita. Cada uma destas rres variaveis tern em conta
indicadores de GAP, ou seja, a diferen<;:a percentual entre a situa<;:ao real e
a desejada. Para tanto coloca-se no numerador da frac<;:ao a distincia entre
o valor de cada variavel e o seu mfnimo e no denominador a disrancia
entre OS valores mfnimos e maximos absolutos (no caso da esperan<;:a de
vida 25 a 85 anos, no caso da alfabetiza<;:ao, 0 a 100% e no caso do PIB
real per capita 1 € a 40 €). 0 IDH e assim uma media simples dos tres
indicadores. 0 fndice de Pobreza Humana (IPH), calcula-se tendo em
aten<;:ao a percentagem de indivfduos que se estima, morreriam no pais em
considera<;:ao antes dos 40 anos (P 1), a percentagem de adultos analfabetos
(P 2), a percentagem de indivfduos sem acesso a servi<;:os de saude (P31),
sem acesso a agua pod vel (P 32 ), e a percentagem de crian<;:as men ores de
cinco anos com peso insuficiente (P 33 ). (P 3 ) e uma media simples de P31
p 32 p 33.

A formula completa permite a existencia de diversas pondera<;:6es para
cada urn dos indicadores:

No Relatorio de 1997, o PNUD resolve atribuir a todos os indicadores
a mesma pondera<;:ao, pelo que a formula reduzida e a seguinte:
P(a)= (~ +P; +P3)
0.

0.

0.

] 1/o.

[

A elasticidade de substitui<;:ao (a) entre
[1/(a- 1)], ainda que por defini<;:ao,

Ia

=

(Hog(~ I P2 )

ologx

sendo

OS

indicadores e-nos dada por

oP(a)/o~

X=-----'-----'-

OP(a) /0?2

P.
1
w
1
x 11<o.-tJ => log - 1 = - - log ( -2 ) + --log x
P2 a-1
W1
a-1
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a= ()log(~ I P2 )
31ogx

= _1_
a-1

Deste modo, urn valor de "alpha" igual a 1 sup6e uma substituibilidade
infinita, pelo que o efeito sobre o IPH de uma varia<;:ao de 1% num dos
indicadores seria o mesmo qualquer que fosse o valor dos demais indicadares.
0 PNUD em 1997 atribui a ''alpha" o valor de 3.
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