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A abordagem da questão da pobreza no Brasil relaciona aspectos ligados à questão 

da informalidade e problemas correlatos, tais como se apresentam na longa crise 
econômica brasileira. A persistente desigualdade face ao distanciamento dos discursos 
políticos e a resolução dos problemas de sobrevivência de grupos desprotegidos é 
preocupação que ultrapassa o conjunto dos estudiosos e dos governantes. Há um 
entendimento de que a persistência da pobreza, estreitamente vinculada às questões da 
sobrevivência, sintetiza diversos problemas nacionais e revela as dificuldades em 
implantar iniciativas capazes de alterar este quadro. A desigualdade por sua vez é uma 
característica da história latino-americana, especialmente a brasileira.   

O presente texto discute a pobreza, a desigualdade e a exclusão social no Brasil e 
na América Latina. Utiliza para isto alguns estudos realizados na década de noventa e 
início da atual, entre os quais destacamos o da economista Sonia Rocha. Parte-se 
inicialmente da questão da pobreza e seus entendimentos para então focar as 
possibilidades de mobilidade social desta população. Entender a heterogeneidade da 
pobreza é requisito para a formulação e implantação de um conjunto mais complexo de 
políticas públicas, pois sua redução passa necessariamente por mudanças estruturais. 
Aborda-se criticamente o agravamento das condições de inserção no mercado de 
trabalho.  

Chama-se a atenção para o fato de que o mercado de trabalho vem exigindo 
trabalhadores com maior nível de escolaridade, reduzindo drasticamente o número de 
ocupados de menor qualificação. Associa-se a problemática à formação econômica 
brasileira relacionando os desequilíbrios sociais, setoriais e regionais bem como a sua 
interação com os países vizinhos. Todavia, há uma insistência demasiada em políticas 
focalizadas ao invés de universais. Isto pode levar perigosamente, numa época de 
contenção do gasto público, a privilegiar gastos com educação de jovens e crianças em 
detrimento de gastos com previdência piorando a qualidade de vida dos mais velhos num 
país onde a expectativa de vida tem crescido.  

Os desequilíbrios sociais se agravaram como se percebe por vários indicadores 
como o aumento das populações marginais nas cidades e os desníveis de renda da 
população empregada na agricultura em relação à empregada na indústria. Isto indica 
uma incapacidade dos setores dinâmicos da economia de criar emprego em ritmo capaz 
de absorver as massas crescentes da população em idade ativa. As transformações 
produtivas posteriores tampouco se deram com maior equidade. O notável avanço da 
ciência e da tecnologia não foi acompanhado no plano existencial, sequer para superar a 
pobreza. A desalentadora situação social vai além da crise econômica e de recursos para 
investimentos compensatórios. Tem raízes também na deterioração do sistema 
democrático além dos estilos de desenvolvimento que condicionam o grau em que se 
gera a pobreza. Procura-se identificar a ligação entre a possibilidade de mobilidade social 
para grandes parcelas da população e as políticas públicas focalizadas ligadas à melhoria 
da educação.  

As considerações finais expressam a incapacidade das políticas compensatórias de 
modificar os condicionantes da pobreza e da desigualdade. Trata ainda da necessidade 
de estudos que incluam a inserção dos não pobres, aqueles cuja diminuição da renda 
disponível obriga a lutarem pela manutenção da própria dignidade. 
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A abordagem da questão da pobreza relaciona aspectos ligados à questão da 
informalidade e problemas correlatos. Há um entendimento de que a persistência da 
pobreza, estreitamente vinculada às questões da sobrevivência, sintetiza diversos 
problemas nacionais e revela as dificuldades em implantar iniciativas capazes de 
alterar este quadro. A desigualdade por sua vez é uma característica da história latino-
americana, especialmente a brasileira. O presente texto discute a pobreza, a 
desigualdade e a exclusão social no Brasil e na América Latina. 
 

 

 A pobreza é uma componente estrutural na formação social e econômica 

dos povos latino-americanos, isto é, pertence à dimensão da longa duração na 

sua história. Resgatamos aqui algumas visões especialmente sobre o Brasil, 

subsidiando uma breve discussão sobre a atualidade do capitalismo brasileiro 

relacionado ao de seus vizinhos latinos. 

 O tema da pobreza, intimamente vinculado ao da violência que sofrem o 

índio, o negro, o branco pobre, aparece já na literatura colonial como um tema 

constante. Pensemos, por exemplo, em Las Casas ou nos inúmeros 

testemunhos sobre a sociedade colonial brasileira. Fundada a nação, a 

literatura que emerge não pode esquecer esses temas, que são repostos já no 

romantismo, atingindo um auge em Manuel Antônio de Almeida e Castro Alves. 

O realismo, por sua própria natureza crítica, será contundente nesses mesmos 

temas com Aluísio de Azevedo, por exemplo, e mais tarde com autores mais 

modernos como Machado de Assis e Lima Barreto. A partir da década de 20, 

profundamente inovadora no plano social e cultural brasileiro, pobreza e 

violência surgem entrelaçadas com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, 
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atinge as artes plásticas e a própria música. Porém, será na ímpar geração de 

30 que surgirá não apenas uma preocupação estética, ainda que militante, mas 

também um pensamento social original e fecundo como matriz teórica até os 

dias de hoje. 

 Tratemos aqui do primeiro dos nossos autores, Caio Prado Júnior. Este 

autor desde Evolução Política do Brasil (1933) pensa a colonização e formação 

da sociedade nacional nos quadros de um amplo processo de acumulação 

primitiva com origem na Europa, entrelaçando a grande exploração, a 

escravidão negra e o monopólio de comércio metropolitano. Esses laços se 

dão, portanto, sob comando de um processo engendrado desde fora, o que 

origina na colônia e na nação uma heterogeneidade social profunda, 

desigualdade, dependência política e econômica que em pleno século XX não 

haviam sido superadas. 

 Na pista de Caio Prado Júnior, uma autora como Laura de Mello e 

Souza (1986) a mostra em os Desclassificados do Ouro como a violência se 

insere um processo já iniciado na Europa e em Portugal de pauperização e 

utilização dos pobres e desclassificados como povoadores das colônias. A 

colônia brasileira se forma como colônia de exploração produtora de gêneros 

tropicais para maximizar a acumulação de capital no mercantilismo europeu. As 

bases precárias da colônia arrastavam um grande número de indivíduos dadas 

as incertezas do mercado, de cujo acesso estavam excluídos desde logo 

aqueles sem capital. O escravismo impedia a utilização de trabalho livre, 

gerava uma desqualificação do trabalho em geral e deslocando o escravo 

liberto de suas bases sociais e existenciais. 

 Entre o grande senhor e o escravo há uma população de aventureiros e 

desclassificados que vinham tentar a sorte no Brasil, além de uma camada de 

pessoas sem lugar na estrutura da colônia vagando pelos arraiais, esmolando, 

morrendo de fome e de doença, e reprimidos em sua inutilidade na forma de 

guardas de longínquos presídios, trabalhos em obras públicas a lavouras de 

subsistência, formação de corpos de guarda e polícia privada, abertura e 

povoamento de novas áreas e assim por diante. A utilização pelo Estado de 

indivíduos turbulentos e facínoras bem como de desclassificados torna difícil 

distinguir aventureiros, assassinos, bandidos e homens bons. A obediência e o 

sossego da colônia eram obtidos urbanizando a população, cobrando impostos, 



reprimindo quilombos, criminosos, casais vivendo em regime de concubinato, 

numa ampla utilização de violência, coerção e arbitrariedade. 

 A justiça incidia sobretudo sobre os pobres, os mestiços, os negros, 

dentre eles as negras quitandeiras, os vadios e desocupados, mandados para 

prisão e o degredo ao serviço na cultura da terra, na mineração, ou 

simplesmente mandados para longe. Muitas vezes esse processo foi 

extremamente violento, como foi violento o fiscalismo que recaía sobre os 

mineiros e a confusão entre preconceito racial e escravismo, a rigor atingindo 

também mouros, judeus e índios. Evidentemente essas populações oprimidas 

tiveram atitudes de revolta, desobediência às ordens, trabalho lento e trabalho 

mal feito, fugas de quilombo e até assassinatos de senhores. Os escravos 

procuraram criar também suas próprias famílias e forjar laços sociais com 

outros escravos e com homens livres, procurando transmitir sua cultura na vida 

familiar do dia a dia, nos seus ritos e no seu patrimônio cultural religioso. 

 Houve movimentos como a Conjuração da Bahia, dez anos depois da 

Inconfidência Mineira, que foi um movimento predominantemente urbano e 

radical que propunha uma revolta armada de mulatos, negros libertos e 

escravos, propondo sobre os ideais da Revolução Francesa, independência 

política de Portugal, democracia, um governo republicano e o livre comércio, 

bem como o fim da escravidão e da discriminação racial. Em outras palavras: 

liberdade, igualdade e fraternidade. A Conjuração lembra a Revolta de São 

Domingos, mas embora mais limitado, colocou na colônia os direitos do 

homem. Mais próximo da independência, muitos profissionais, artesãos, 

pequenos varejistas, soldados e padres, a maior parte brancos mas às vezes 

mulatos ou negros libertos, buscavam mudanças profundas como soberania 

popular, democracia, talvez uma república, igualdade social e racial, reforma 

agrária e abolição da escravidão. Entretanto, a independência se fará com um 

grau elevado de continuidade política, econômica e social. 

 A consolidação do Império em meados do século vai encontrar 

movimentos radicais com um ideário liberal e democrático, como é o caso do 

movimento da Praia. Segundo Caio Prado (1947) este movimento é o “estertor” 

da agonia do movimento popular que acompanha a independência. Para o 

autor 



 E assim entramos na segunda metade do século passado. As massas populares, 
mantidas numa sujeição completa por leis e instituições opressivas, passam para um 
segundo plano, substituindo pela passividade sua intensa vida política dos anos 
anteriores. Pôde, assim, a grande burguesia indígena, entregar-se ao plácido usufruto 
de toda a nação. Daí por diante as lutas são no seu seio. É dentro dela que vamos 
encontrar os germes da discórdia, e será a luta destas tendências opostas de grupos 
burgueses que constituirá a história política da segunda metade do século passado 
(PRADO, 1947). 
 

Mas o Império se deteriora, e a República se faz sem que a maioria do 

povo compreendesse muita bem em que consistia o movimento republicano. 

 O período após a independência pode ser chamado neocolonial, porque 

mantém a herança econômica e social de séculos de colonialismo, presas 

entre o atraso e a modernidade, entre tecnologia primitiva e avançada, entre 

níveis baixos e altos de renda, poupança e inversão, entre alfabetismo e 

analfabetismo, entre obscurantismo e ilustração, entre sociedades fechadas e 

abertas. Na verdade apenas o início da industrialização, quase um século 

depois da independência, alguma regiões d América Latina, como o Brasil e 

Argentina, começam a deixar para trás sua herança colonial com uma 

economia mais autônoma e maior capacidade interna de assegurar seu 

desenvolvimento. Esta data pode ser situada em torno de 1930. 

 No Brasil, em particular, a independência e o Império mantiveram o país 

como “essencialmente agrícola” o que foi possível não apenas pelo mercado 

para o café e pelas condições naturais de seu plantio, mas pela possibilidade 

de manter uma nação independente à base de trabalho escravo, e da 

manutenção de uma política econômica favorável à elite de grandes 

plantadores brasileiros, apesar da oposição inglesa. Isso foi possível dada a 

forte restrição ás liberdades democráticas e ao executivo forte com faculdades 

políticas amplas. Estabelece-se entre as elites regionais o fenômeno da 

conciliação ou compromisso, que fez com que as elites que fizeram a 

independência tivessem seus descendentes ocupando postos chaves em todos 

os setores do governo e das forças armadas, assegurando estabilidade às 

instituições básicas brasileiras apesar de uma estrutura da sociedade baseada 

no paternalismo entre proprietários e dependentes, a participação de pequeno 

número de eleitores e regiões locais e a escravidão. Em outros termos, as 

mudanças sócio-políticas no século XIX mantiveram a trava mestra da violência 

na sociedade colonial e no Brasil independente, imperial ou republicano. 



 Até pelo menos 1930 a rigidez social e o exclusivismo da elite 

estabeleceram redes patriarcais de riqueza, educação, poder e prestígio, 

apesar de movimentos sociais, artísticos e da nascente classe operária 

atuando em sentido contrário. Mulatos e mestiços foram branqueados em certo 

grau e alcançaram um espaço através de sua educação apesar das barreiras à 

renda e à posição social. Tampouco o gasto público agia como instrumento de 

mobilidade social, o gasto em educação, por exemplo, era mínimo num país 

que na verdade a dispensava. Essa situação era validada pelos cientistas 

sociais arraigados às idéias de hierarquia social e de inferioridade social 

ligando cor e lugar na sociedade. Evidentemente esta era uma sociedade 

basicamente pobre, violenta e sem opções exceto mínimas de ascensão social 

e espaço para manifestações pessoais e humanas que implicassem os 

interesses gerais da grande maioria da população, a superação da exclusão 

social e, portanto, da igualdade social. 

   Embora Caio Prado (1973) seja principalmente, embora não 

exclusivamente, um historiador das nossas raízes coloniais nos seus textos 

mais recentes escritos nos anos 60 revela como essas marcas permaneceram 

mesmo com o movimento de diferenciação social no bojo da industrialização e 

das mudanças de classe após 1930 e, principalmente, desde o final dos anos 

50. Assim, permanecia o país sem atender as necessidades básicas de sua 

população, preso a interesses externos do capital de fora, com agudas 

deficiências na legislação social, especialmente no campo e com uma 

democracia altamente precária. Vejamos rapidamente este último período. 

 Os primeiros passos rumo à modernidade foram dados a rigor a partir de 

1930, mas só nos anos 50, com a industrialização pesada, e depois com a 

ditadura militar, montou-se no país uma sociedade basicamente urbana, com 

um embrião de consumo de massa e de meios de comunicação também de 

massa, além de um sistema previdenciário e de bem estar que tendeu 

lentamente a se generalizar. Entretanto, esse foi um processo relativamente 

lento e grande parte da sociedade brasileira ainda estava vivendo no campo 

sob padrões técnicos antigos e relações de produção arcaicas do tipo 

“coronelismo, enxada e voto”. Essas transformações foram possíveis graças à 

intervenção do Estado, ao planejamento econômico e à estabilidade da técnica 

no ocidente entre o fim da guerra e os anos 70, além da difusão do espaço 



geográfico das filiais de empresas internacionais. Essa civilização de novo 

molde abarca um espaço urbano crescente, cria uma nova classe média e um 

operariado de ponta e, mais tarde, transforma o próprio meio rural com suas 

seqüelas das migrações, trabalhadores sem terra e devastação ambiental. 

 É neste ponto que Celso Furtado e a CEPAL (SAMPAIO, 1999) falam do 

dualismo estrutural da sociedade brasileira e mais geralmente da latino-

americana, convivendo amplas franjas de populações marginais com um 

núcleo de trabalhadores no centro da indústria mais bem aquinhoados e uma 

classe média que foi a menina dos olhos da expansão do milagre. Essas 

populações marginais invadiram os núcleos urbanos sem planejamento e foram 

submetidos a um processo de desclassificação social em que contavam como 

massas sujeitas ao império da televisão e dos meios de comunicação sem 

possuírem condições econômicas para um consumo de massa. 

 As condições de trabalho no campo como na cidade sempre foram muito 

desiguais, mas em geral marcadas pelo autoritarismo do governo e dos patrões 

e pelas longas jornadas de trabalho. O pequeno espaço do lazer foi sempre 

instrumentalizado pela industrialização do futebol e da música e pela enorme 

presença da televisão centralizada na rede globo. Nos anos 90 e na atual 

década o lento crescimento da economia só agravou esse quadro, ampliando-

se brutalmente as populações marginais na cidade com suas conseqüências 

de violência e tráfico de drogas. As cidades brasileiras mesmo quando 

pequenas tornaram-se extremamente violentas. O desemprego aumentou, o 

dualismo se agravou e os migrantes do campo sem espaço na cidade tentam 

sem projeto claro movimentos como dos Sem Terra. Um problema sério aí é a 

baixa taxa de crescimento do emprego, do investimento e da renda num 

quadro de restrição monetária e fiscal do Estado que diminui os rendimentos da 

classe média e cria um bolsão de pobreza como o amparado pelo Bolsa 

Família. 

 Se este programa ampara os mais pobres, sua intenção original era 

servir de porta de entrada para outros programas como educação, saúde e de 

emprego, mas isso se torna inviável sem o dinamismo econômico. Temos hoje 

52 milhões de pessoas vivendo desse programa sem perspectivas maiores 

numa sociedade sem um núcleo duro que sustente com maior vigor o 

investimento e o consumo. Embora os reajustes acima da inflação do salário 



mínimo tendam a criar também um mercado para os mais pobres, com efeitos 

dinâmicos sobre setores populares da economia, eles se perdem diante da 

queda da taxa de investimento e da reclassificação social mesclada com a 

crise econômica. Trata-se de um quadro em que se potencializam pobreza, 

falta de projeto de nação, estado de políticas sociais caótico e uma aguda crise 

política difícil de avaliar pela tendenciosidade dos jornais.  

 Retomemos estas últimas considerações. Como indica Ricardo Carneiro 

(2002), a reestruturação produtiva provocada pela abertura comercial desde o 

governo Collor traduziu-se numa perda de densidade produtiva nos setores 

responsáveis pela reprodução do capital, contrastando com o processo 

histórico de diversificação e redução da dependência de importações, inclusive 

nesses setores. Nesse sentido, o crescimento da economia brasileira passa a 

depender mais fortemente das importações e da sua inserção externa. 

Ocorreu, pois, uma especialização da estrutura produtiva nacional, embora o 

mercado interno continue a ser o principal destino da produção industrial. 

 No plano dos setores nos bens duráveis o coeficiente exportado 

aumentou bastante na mesma ordem de grandeza que o coeficiente importado, 

indicando uma especialização intra-industrial que reflete a estratégia de 

fornecimento global das grandes empresas internacionais que atuam no 

Mercosul. No setor de bens de capital eleva-se o coeficiente exportado com a 

preservação de um segmento de montagem para os mercados regionais. No 

setor material de transporte, basicamente setor automotivo e Embraer, também 

foi relevante o aumento do coeficiente exportado. 

 Essas transformações implicam numa diminuição das relações inter 

setoriais da economia brasileira, desarticulando as relações inter industriais. A 

abertura comercial provocou uma perda de elos nas cadeias produtivas, nos 

setores mais intensivos em tecnologia e em capital. Nos outros segmentos, 

intensivos em trabalho e em recursos naturais, a especialização foi menos 

intensa embora não desprezível no primeiro caso. Isso aponta para uma 

ampliação na economia brasileira do peso de setores intensivos em recursos 

naturais e em trabalho, e menor importância dos intensivos em tecnologia e em 

capital, apesar da consolidação dos segmentos de veículos leves e pesados e 

montagem de aviões, que ganham mercados externos significativos. 



  Nesse quadro, como diz ainda Ricardo Carneiro, tendemos a importar 

mais das áreas desenvolvidas, como insumos elaborados e bens de capital, e 

exportando produtos primários ou de pouca elaboração para os países mais 

pobres. Não à toa o governo Lula vem mantendo uma postura política menos 

dependente dos EUA e da União Européia, aproximando-se da América Latina, 

China, Índia e outros países do antigo terceiro mundo. 

 Retomando o que havíamos dito atrás, há dois movimentos 

convergentes: 1) o de uma troca do tipo centro-periferia em que o Brasil 

mantém algumas margens em segmentos mais elaborados, aproximando-se 

especialmente da periferia latino-americana e exportando commodities para 

EUA e Europa num claro processo de desindustrialização e reinsersão 

internacional; 2) queda no investimento e no emprego, com os gastos do Bolsa 

Família e da Previdência, sustentando segmentos industriais de menor grau de 

sofisticação, corroborando a desindustrialização. 

Sintetizando, embora aparentemente as iniciativas desde os anos 90 e 

em particular com o governo Lula apontem para uma preocupação com a 

pobreza, a rígida política fiscal e financeira, o colapso das políticas sociais mais 

abrangentes tornam inúteis essa preocupação. Não é possível pensar em 

combater a pobreza sem uma preocupação com o desenvolvimento industrial e 

tecnológico, bem como com setores sociais que mantenham um gasto de 

investimento de maior impacto econômico e social. Assim, o abandono do 

desenvolvimentismo nos anos 90 não resultou em grandes ganhos para 

ninguém, exceto rentistas e um núcleo muito pequeno de empresas e bancos. 

A importância do Brasil para seus vizinhos na América Latina é inegável 

sob diversos aspectos inclusive por sua enormidade territorial, mas também 

para países que querem recolonizar o território sul americano com o projeto da 

ALCA, pois o PIB brasileiro representa quase metade do PIB latino americano. 

Essa importância, no entanto não se traduz comparativamente em melhores 

condições de vida para os brasileiros. Isso se comprova nos recentes 

resultados regionais sobre o consumo das famílias do Programa de 

Comparação Internacional (PCI), já apresentada preliminarmente pela região 

da América do Sul, que mede as paridades de poder aquisitivo (PPA), índices 

de nível de preços (INP) e de gastos reais da demanda final. Estas estimativas 



com consumo per capita em bens e serviços de 2005 confirmam a posição do 

Brasil, ainda mais desprivilegiada do que há dez anos atrás, agora dez por 

cento abaixo da média da região. Os três primeiros países mantiveram seu 

ranking: Argentina, que lidera com ampla vantagem, Chile e Uruguai. Segue 

em quarto lugar a Venezuela que apresenta o melhor desempenho no período: 

da sétima posição, trinta por cento abaixo da média regional, ganha o quarto 

lugar e supera a referida média em quase nove por cento. Não há correlação 

entre níveis de preços e gastos de consumo per capita, ou seja, não são os 

paises que apresentam maiores níveis de preços aqueles com maiores gastos 

de consumo per capita: podemos perceber, por exemplo, Chile e Brasil com 

níveis de preços muito superiores ao da Argentina. A comparação, com a 

desagregação possível em grupos de bens e serviços dos gastos per capita em 

educação e saúde publica e privada, também revela a posição do Brasil longe 

da Argentina, Chile Uruguai e Colômbia (PROGRAMA, 2006). 

Os destinos entrelaçados dos países sul americanos indicam com cada 

vez maior evidência a opção mais vantajosa para todos de construir as bases 

da sua união, a exemplo do Mercosul. A tendência nacionalista que 

observamos hoje na América do Sul pode ser entendida como uma resposta 

aos frustrantes resultados das políticas recomendadas e adotadas por todos os 

países do continente nas décadas 80/90. Os importantes retrocessos 

promovidos nesse período apesar do controle inflacionário, tornam imperativo 

trazer para uma discussão responsável o tema da pobreza e da desigualdade. 

Segundo Kliksberg (2002) representamos o “antiexemplo” em matéria de 

equidade social dos modelos de desenvolvimento convencionais propostos por 

revelar as limitações do economicismo: a concentração de renda não se 

traduziu em poupanças para investimentos capazes de superar, com processos 

de modernização e crescimento, as inúmeras manifestações de injustiça social 

na sociedade latino-americana. Compartilhamos de heranças comuns como a 

desigualdade, o desemprego e crescimento insuficiente para gerar postos de 

trabalho. As políticas nacionalistas e distributivistas de Nestor Kirchner na 

Argentina e Hugo Chávez na Venezuela, acompanhadas mais recentemente 

por Evo Morales na Bolívia procuram, apesar das restrições, maior integração 

regional para alterar esse quadro. O Brasil mais timidamente também reduziu 



sua vulnerabilidade externa ao encerrar em março de 2005 o acordo com o FMI 

e modificar os rumos das negociações comerciais da ALCA e OMC. 

A visão da pobreza modifica-se na década de noventa com estudos que 

permitem uma abordagem que a relaciona a aspectos ligados à questão da 

informalidade e à problemas correlatos. Há um entendimento de que a 

persistência desta pobreza, estreitamente vinculada às questões da 

sobrevivência, sintetiza diversos problemas nacionais e revela as dificuldades 

em implantar iniciativas capazes de alterar este quadro. Assim, informalização 

no mercado de trabalho, questão fundiária, política de remuneração, déficits de 

oferta de serviços públicos básicos, diferenças de rendimento entre pessoas e 

desequilíbrios regionais, somados à enorme concentração de riqueza, tornam a 

desigualdade uma característica da história brasileira latino americana. Para 

Sonia ROCHA (2003) a pobreza absoluta é um conceito operacionalmente 

relevante no Brasil ao designar, genericamente, o contingente de pessoas que 

não têm suas necessidades básicas atendidas, necessidades vinculadas ao 

mínimo vital4. Avaliá-la requer mais do que dizer o que é, ou como e quando 

acontece; requer definir os instrumentos e as referências para buscar as 

¨verdades¨ da realidade perceptível e das que não aparecem nas estatísticas 

mas que fazem parte de processos que se interconectam. 

Essa persistência de pobreza absoluta no Brasil, do ponto de vista do 

rendimento vincula-se à forte desigualdade de renda tanto entre pessoas 

quanto entre famílias. A extrema desigualdade impede que aumentos 

percentualmente significativos dos rendimentos na base da distribuição, como 

os que ocorreram após o Plano Real, reflitam-se de modo significativo no 

Coeficiente de Gini. KLIKSBERG (2002) também relaciona estudos que 

evidenciam a pobreza e a desigualdade como obstáculos ao crescimento na 

América Latina, região que apresenta o coeficiente de Gini superior ao de 

outras regiões do mundo. Em desacordo com o que se observa em países de 

nível de renda per capita semelhante, este coeficiente ligado à distribuição de 

renda no Brasil, é dos mais elevados do mundo. 

                                                 
4 Portanto, segundo sua concepção, trata-se de “definir parâmetros de valor correspondente a 
uma cesta de consumo mínima, seja ela alimentar (associada à linha de indigência), seja 
considerando o custo de atendimento de todas as necessidades de alimentação, habitação, 
vestuário, etc. (associada à linha de pobreza)”. 



As ações antipobreza voltadas para inserção no mercado de trabalho, 

não podem prescindir da exigência de aumento do nível de escolaridade e da 

qualificação para o mercado de trabalho, através de iniciativas que incentivam 

a freqüência regular à escola e a melhoria da qualidade do ensino público. 

Outras iniciativas no mesmo sentido são mecanismos de compensação do 

atraso escolar e de treinamento para o trabalho voltados para adolescentes e 

jovens adultos. Para as famílias cuja pobreza está associada à presença de 

crianças e à baixa participação dos adultos no mercado de trabalho, são 

necessárias mais creches e pré-escolas nas áreas pobres combinadas com um 

sistema adequado de informação sobre emprego.  

A educação torna-se essencial para a ordem do dia como é de praxe 

nos momentos de acirramento das contradições sociais. Na especificidade 

histórica iniciada a partir dos anos 80, a educação assume um papel 

estratégico ao apresentar a relação entre desenvolvimento econômico e 

educação, pois possibilita a percepção desta como elemento de conformação 

da massa trabalhadora aos interesses do capital.  

É crucial na argumentação de Sônia Rocha que a redução da pobreza 

absoluta e da desigualdade de renda no Brasil passa necessariamente por 

mudanças estruturais no sistema educacional, garantindo o acesso à escola e 

à educação em todos os níveis de boa qualidade para os mais pobres. A autora 

se apóia em estudos indicativos de que a desigualdade de rendimentos no 

mercado de trabalho não é criada por mecanismos próprios desse mercado 

como a segmentação e a discriminação, mas principalmente pela desigualdade 

de escolaridade, em boa parte transmitida dos pais para filhos. Entre os pobres 

predominam indivíduos com baixo nível de escolaridade e a educação tem uma 

contribuição mais importante como determinante da pobreza do que as 

características de sexo ou cor. 

O consenso de que a redução da pobreza e da desigualdade passa 

necessariamente pela democratização do ensino de qualidade, capaz de 

instrumentalizar os jovens para o mercado de trabalho, justificam a ênfase na 

melhoria do nível de escolaridade como objetivo social, o que depende do 

provimento de ensino público de qualidade, prioritário da escola pública. Hoje, 

quando quase a totalidade das crianças já freqüenta a escola – 95,7% das 



crianças de 10 a 14 anos -, o desafio consiste em fazer com que a escola 

recupere o seu papel fundamental de mecanismo de mobilidade. Reconhecer a 

forte repercussão da educação sobre níveis de rendimento não basta: os meios 

educacionais na região latino-americana enfrentam problemas de evasão, 

repetência e qualidade da educação com indicadores que se distanciam 

inclusive de grupos de países do mundo em desenvolvimento. O mais perverso 

é constatar que as diferenças de desempenho na região resultam de varáveis 

ampliadoras da desigualdade: escolas particulares oferecem 1200 horas de 

aula anuais e as públicas menos de 800; professores da rede particular 

ganham em média de cinco a dez vezes o salário de seus colegas da rede 

pública além de dispor de infra-estrutura e materiais de qualidade muito 

superior (KLIKSBERG, 2002). 

Os progressos em saúde na América Latina tampouco alteram o padrão 

de desigualdade observado no campo educacional. A população mais pobre 

sofre os problemas mais graves e consequentemente compromete os 

resultados de seus esforços individuais e familiares para melhorar sua 

situação. 

Entender a heterogeneidade da pobreza é requisito para a formulação e 

implantação de um conjunto mais complexo de políticas públicas, pois sua 

redução passa necessariamente por mudanças estruturais. Todavia, há uma 

insistência demasiada em políticas focalizadas ao invés de universais. Isto 

pode levar perigosamente, numa época de contenção do gasto público, a 

privilegiar gastos com educação de jovens e crianças em detrimento de gastos 

com previdência piorando a qualidade de vida dos mais velhos num país onde 

a expectativa de vida tem crescido. Os desequilíbrios sociais se agravavam 

como se percebe por vários indicadores como o aumento das populações 

marginais nas cidades e os desníveis de renda da população empregada na 

agricultura em relação à empregada na indústria. Isto indica uma incapacidade 

dos setores dinâmicos da economia de criar emprego em ritmo capaz de 

absorver as massas crescentes da população em idade ativa. As 

transformações produtivas posteriores tampouco se deram com maior 

equidade. O notável avanço da ciência e da tecnologia não foi acompanhado 

no plano existencial, sequer para superar a pobreza. A desalentadora situação 

social vai além da crise econômica e de recursos para investimentos 



compensatórios. Tem raízes também na deterioração do sistema democrático 

além dos estilos de desenvolvimento que condicionam o grau em que se gera a 

pobreza.  

Para compreender a anatomia da sociedade e o atual momento 

histórico, seu processo de transformação e estratégias utilizadas pelos 

trabalhadores como alternativas ao mercado de trabalho flexibilizado, é 

imprescindível considerar que as condições de existência objetiva do homem 

enquanto ser no mundo se revela pelo trabalho, em todas as suas dimensões. 

O trabalho, nas suas diversas configurações, é foco de atenção dos atores 

sociais independente dos interesses que justificam essa motivação: o Estado 

por meio das políticas públicas; as Organizações Não Governamentais – 

ONG’s, com políticas sociais; as empresas por meio da responsabilidade social 

empresarial; e as universidades que criam propostas inovadoras de 

incubagem, além de inúmeras iniciativas que emergem de vários seguimentos 

organizados da sociedade. Falamos de um fenômeno econômicos e sociais 

emergente, resultantes das transformações ocorridas nas últimas décadas no 

mundo todo como as associações de bairro, os clubes de troca, associações, 

cooperativas, os piqueteiros, instituições comunitárias em geral. São ações que 

privilegiam a escala local. 

Gostaríamos de concluir este artigo com algumas observações 

incidentais à discussão feita sobre os textos de Sonia Rocha. Para autores 

clássicos como Caio Prado Júnior e Celso Furtado o funcionamento do 

mercado de trabalho, sua virtuosidade em oferecer empregos e bons salários 

está condicionado à distribuição de renda que por sua vez refletem parâmetros 

amplos como a distribuição de terra, gasto público, formalização das relações 

de trabalho e o caráter especulativo do capital mercantil urbano e do capital 

bancário. No período mais recente a tão propalada recuperação econômica 

brasileira não tocou em nenhum destes parâmetros. Ao contrário, os juros 

básicos e o superávit primário aumentaram e o incremento das exportações 

basicamente de commodities não expande a renda média do assalariado nem 

reduz as elevadas taxas de desemprego disseminado por todo o tecido urbano 

brasileiro. O investimento mantém-se retraído e o capital externo de risco 

também. As empresas preferem aumentar horas extras a contratar novos 



empregados ou, no limite, recontratam antigos empregados. A exclusão dos 

muito jovens, dos acima de quarenta anos, dos menos escolarizados não tem 

sido amenizada. 

Mesmo coortes de trabalhadores que poderiam estar empregados não o 

são devido muito provavelmente ao longo processo de regressão mercantil 

vivido pela economia brasileira nos últimos vinte anos, caracterizado pela 

subida da informalidade, do desemprego aberto e da deterioração salarial. 

Além disso, por um processo claro de perda de dinamismo da mobilidade 

social, fragmentação sócio-econômica da classe média e desclassificação 

social expressa na pobreza e na violência que hoje cobrem to o território 

brasileiro.  

Pensamos que estas questões estão longe do alcance de políticas 

sociais, sejam amplas sejam focadas. Mecanismos de alívio da pobreza do tipo 

solidariedade são importantes mas há toda uma agenda de reconstrução da 

sociedade e da economia brasileira.  Não vamos discutir essa agenda neste 

texto, mas queremos lembrar que nada é mais equivocado que pensar que 

nossos problemas estruturais relativos à nossa formação nacional no sentido 

clássico daqueles autores estejam resolvidos e que hoje bastam reformas do 

tipo micro econômica que dê eficiência aos mercados. Mercados é bom 

lembrar são construções sociais e culturais e envolvem muito mais ou não 

envolvem de modo algum perda de direitos trabalhistas ou tributos que 

mantenham a face do Estado ainda voltada para a massa dos desvalidos. 

Uma última observação se refere provocativamente a um certo excesso 

de textos sobre a pobreza que deixam de lado a importância de renda, trabalho 

e inserção social mesmo dos que não são pobres. A preocupação com os 

destinos do capitalismo brasileiro não pode se reduzir a uma preocupação por 

um lado com os desvalidos e por outro com o chamado mercado. Há que criar 

uma estrutura social, econômica e culturalmente forte enformando o 

capitalismo brasileiro para o que faltam maiores discussões sobre as formas do 

conjunto da população viver numa sociedade voltada para seus interesses e o 

atendimento de suas necessidades mesmo que não sejam aquelas derivadas 

da destituição. 
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