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Pobres por NBI — Famílias acima da linha de pobreza e com 
necessidades básicas insatisfeitas: 1,62 milhões de domicílios ou 6,34 % do 
total; 

Não pobres stricto sensu — Famílias acima da linha de pobreza e 
com necessidades básicas satisfeitas: 15,39 milhões de domicílios ou 60,08 
% do total. 

Na segunda parte deste trabalho, passo a estudar as diferenças 
regionais da pobreza. Começarei essa análise apresentando dados sobre 
essas diferentes situações de pobreza aqui identificadas, nas várias regiões 
brasileiras. 
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Segunda parte 

O estudo das diferenças regionais, como já dissemos, não visa apenas 
repetir a análise feita para o Brasil urbano, para as populações urbanas das 
suas várias regiões. O principal objetivo, é sim, procurar detectar diferenças 
qualitativas na pobreza das partes mais pobres do país vis-à-vis as mais 
adiantadas, particularmente quanto à forma de vinculação dos pobres com o 
mercado de trabalho. 

Na maior parte desta análise, utilizarei os cortes usuais de indigência 
e de pobreza não indigente. Antes, porém, é bom começar por um exame 
das diferenças regionais nas proporções de pobreza estrutural, pobreza mais 
recente e pobreza por NBI. Procuro com isso destacar, desde o início, a 
diferença de qualidade da situação social das duas partes do país. 

Os dados pertinentes para esse estudo constam da Tabela 11. O seu 
exame permite ver com clareza a situação social muito pior e mais 
dramática das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, quando comparadas 
com a do Sudeste e Sul do país. Esses dados servem também para justificar 
o recurso freqüente de que lanço mão nessas análises regionais, qual seja o 
de agrupar os dados do Norte/Centro-Oeste/Nordeste, de um lado, e do 
Sudeste/Sul, do outro. 
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Vê-se, assim, que não só as proporções de pobres (indigentes e não 
indigentes) dessas duas partes do país estão em patamares distintos (como 
vimos na Tabela 4), mas a própria separação dos pobres em dois 
componentes - um de pobreza estrutural e outro de pobreza mais recente - 
dá-se em proporções inteiramente distintas nessas duas partes. A relação da 
pobreza estrutural com a mais recente é 0.86 e 0.84 no Norte/Centro-Oeste 
e no Nordeste, respectivamente, e 0.44 e 0.43 no Sudeste e no Sul. Também 
a pobreza por NBI apresenta proporções bem distintas em relação aos não 
pobres (segundo os dois critérios) nessas duas partes do país: os números 
correspondentes são agora 0.16, para as duas regiões mais pobres, e 0,10 e 
0,06 para o Sudeste e o Sul21

. 

A suposição, está claro, é que o componente estrutural da pobreza 
seja menos mutável do que o conjunto de famílias pobres. Hipótese esta que 
requer comparações de vários momentos no tempo, e que talvez só possa 
ser demonstrada a contento através de estudos longitudinais. 

De qualquer modo, é difícil escapar-se da impressão de estar a 
situação social das populações urbanas do Nordeste, do Norte e do vasto 
interior central do Brasil, num patamar de gravidade, qualitativamente 
distinto da situação urbana do Sul e do Sudeste. 

Voltemos agora para a análise segundo as linhas usuais de indigência 
e de pobreza não indigente, iniciando, como foi feito para o conjunto do 
Brasil urbano, com alguns dados gerais. 

Esses dados são apresentados separadamente para as duas partes do 
Brasil urbano nas Tabelas 12 e 1322

. 

                                                 

21 É claro que a oferta regional de equipamentos urbanos (água, esgoto, vagas na escola), 
pelo poder público, afeta bastante as variáveis que entram no indicador de necessidades 
básicas insatisfeitas que foi usado. É claro também que esta oferta diferenciada é um dos 
fatores responsáveis pelas diferenças, entre as regiões, nas relações entre a pobreza crônica e 
a recente. Entretanto, tudo isto dito, permanece a importância das diferenças constatadas 
para a caracterização da pobreza. 
22 Para facilidade de expressão, eu me referirei a estas duas partes, às vezes, como Grande 
Região Centro-Norte (GRCN) e Grande Região Sul (GRS) e, às vezes, usando expressões 
que se refiram ao relativo atraso econômico da primeira grande região em relação à segunda 
("Brasil mais atrasado", "parte mais atrasada do país..."), já que essa é principal dimensão 
segundo a qual as duas partes diferem entre si. 
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Estes dados não necessitam muitos comentários. Servem para balizar 
as análises que se seguem. Basta por ora assinalar alguns poucos pontos. 
Em particular, as informações mais graves são que quase duas de cada três 
crianças urbanas da vasta Grande Região Centro-Norte (regiões Norte, 
Centro-Oeste e Nordeste), são pobres e que cerca de um em cada cinco 
domicílios, é indigente (as estatísticas correspondentes para as regiões 
Sudeste e Sul são pouco mais de duas em cinco crianças urbanas são pobres 
e apenas um domicílio em cada 14 é indigente, respectivamente). 

Na grande região mais atrasada do país, tendo menos de um terço dos 
domicílios urbanos totais do país e 54 por cento dos domicílios indigentes, 
estão 58 por cento ou seja quase três de cada cinco crianças indigentes de 
Brasil urbano. 

Outro dado importante, que decorre dessa distribuição desigual de 
domicílios e pessoas, nos vários níveis de pobreza, pelas duas grandes 
regiões, diz respeito ao tamanho dos domicílios. A Grande Região Centro-
Norte, como seria de se esperar, possui domicílios sensivelmente maiores 
do que a Grande Região Sul: de 4,6 pessoas comparadas com 3.8. Esta 
diferença está relacionada tanto à fertilidade mais alta naquela região, como 



 30 

também à maior proporção nela existente de domicílios com mais de uma 
família. Entretanto, ao analisarmos o tamanho do domicílio segundo 
diferentes níveis de pobreza, encontramos um fato não tão óbvio. 
Verificamos que a principal diferença está nos domicílios pobres das duas 
grandes regiões, particularmente nos indigentes (para os quais se verifica 
uma diferença de quase uma pessoa e meia, pois os tamanhos médios dos 
domicílios para as duas grandes regiões são 5,8 e 4,4), enquanto a diferença 
para os não pobres é pequena (4,0 e 3,7 respectivamente). Para os nossos 
objetivos, deve-se salientar, mais do que a uniformização que se verifica 
nesse aspecto nas camadas mais altas do país, o que isso pode significar em 
termos de diferenças qualitativas na pobreza e na indigência entre as duas 
partes do Brasil. Não só as proporções de pobres e de indigentes no Brasil 
atrasado são muito mais altas, mas o que significa ser pobre ou ser 
indigente, num e noutro Brasil é muito diferente. 

 

 

 

Passo, agora, à análise da estrutura familiar dos domicílios na sua 
relação com a pobreza, nas duas grandes regiões (Tabela 14). 
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Os dados da Tabela 14 revelam a composição dos domicílios pobres 
urbanos segundo a sua estrutura familiar. Nas duas grandes regiões a 
maioria, cerca de 52 e 58 por cento na Grande Região Centro-Norte e na 
Grande Região Sul respectivamente, é constituída de famílias de casais, 
jovens e de meia-idade, com os seus filhos, incluindo às vezes alguma outra 
pessoa. 
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Comparando-se nas duas grandes regiões a proporção de cada tipo de 
estrutura entre os pobres urbanos, é marcante outra diferença. Para 
caracterizá-la, chamemos a atenção para dois fatos, aparentemente não 
relacionados. O primeiro é a bem maior porcentagem de domicílios pluri-
familiares e de famílias idosas em que permanecem ainda filhos adultos, 
existente nas populações pobres urbanas da região mais atrasada do país (a 
Centro-Norte). Aí estes casos constituem 22 por cento dos domicílios 
pobres urbanos, comparados com 15 por cento na Grande Região Sul. O 
outro fato é a proporção sensivelmente maior entre os pobres urbanos do 
Sudeste e Sul, de famílias de mulheres jovens, sem cônjuge, com filhos 
menores. 

Note-se, primeiro, que os dois tipos de estrutura familiar que são, 
proporcionalmente, mais freqüentes entre os pobres urbanos na grande 
região mais atrasada do país, são, na realidade, variantes de uma mesma 
situação. Aquela que junta no mesmo domicílio pessoas de duas gerações, 
filhos ou filhas adultas, com os seus pais (um deles ou o casal). Quando 
estes filhos(as) adultos não têm, por sua vez, filhos consigo, temos o caso 
do tipo ID1; quando os têm, dá-se o caso dos domicílios pluri-familiares23

. 

Este fato, por conseguinte, relaciona-se com a menor proporção entre os 
pobres da grande região atrasada, do que no Sudeste e Sul, de mulheres 
jovens, sem cônjuge e com filhos (caso que na Grande Região Centro-Norte 
estaria, com bastante freqüência, dentro das unidades familiares compostas 
do tipo ID1 e em domicílios pluri-familiares)24. Note-se, finalmente, que 
desta maneira, nas unidades familiares compostas, seja pela permanência de 
padrões tradicionais ou por uma estratégia deliberada de sobrevivência, 
procura-se socializar condições de vida, proteger contra o desemprego e 
contra dificuldades especiais advindas da idade avançada de membros da 
família. Examinando-se as probabilidades de ser pobre (Gráfico 2), pode-se 
perceber como existem diferenciais mais pronunciados na Grande Região 
Sul do que na Centro-Norte (note-se por exemplo a curva formada pela 

                                                 

23 Um exame dos domicílios plurifamiliares mostrou que os casos mais freqüentes são 
aqueles em que o(a) chefe(a) da família secundária é filho(a) ou pai do chefe do domicílio 
(chefe da família principal). 
24 Uma observação: O tamanho médio maior do domicílio pobre urbano na Grande Região 
Centro Norte, assinalado acima, deve relacionar-se com a maior prevalência nessa região 
dessas unidades compostas. 
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seqüência de probabilidades dos tipos C1, C2, 101 e 102, ou pelo par M1 e 
M2). Isso deve resultar, em parte, da já mencionada maior proporção de 
domicílios pluri-familiares entre os pobres urbanos da região atrasada. Se as 
famílias componentes fossem consideradas separadamente, acentuar-se-iam 
as probabilidades de ser pobre dos tipos C1 e M1 (casais e mulheres sem 
cônjuge, nos dois casos jovens e com filhos pequenos). A Tabela 15 
fornece-nos dados para os diferentes níveis de pobreza, sobre as duas 
grandes regiões, dados esses referentes a algumas características físicas e 
sanitárias das habitações, bem como a presença de livros e a posse de 
aparelho de televisão no domicílio. 

Sem analisá-las em detalhe, apontemos apenas as grandes diferenças 
de condições de vida das populações indigentes e não indigentes, entre as 
duas Grandes Regiões. As proporções de características más na Grande 
Região Centro-Norte são quase sempre mais do que o dobro das da Grande 
Região Sul e freqüentemente muito mais do que o dobro, como é o caso das 
características sanitárias das populações pobres não indigentes. 
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Como foi feito no estudo para o Brasil urbano total, passo, agora, a 
examinar alguns condicionantes demográficos e sócio-econômicos da 
pobreza urbana. Como já disse, ao invés de repetir a análise feita para o 
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conjunto do país, limito-me nesta parte a apontar as principais diferenças 
regionais e, quando possível, o seu significado mais amplo. Começo pela 
Tabela 16, com os dados da estrutura demográfica dos domicílios. 

 

 

 

O que há a notar nos dados dessa tabela, quanto a diferenciais 
regionais, confirma a análise feita, quando do exame dos dados das Tabelas 
12 e 13. Isto é, a enorme desvantagem, embutida na estrutura de idades, das 
populações indigentes da região mais atrasada, a Centro-Norte, comparada 
com as indigentes da Sul. Atente-se, também, para o muito maior tamanho 
médio do domicilio indigente daquela grande região, e para a presença nela 
de uma bem menor proporção de chefes de domicílio mulheres, - fatos, 
como já apontamos, certamente relacionados com a maior prevalência aí de 
unidades compostas, caracterizadas como o fizemos na discussão dos dados 
sobre estrutura familiar (Tabela 14). Naquele passo, sugerimos ser a 
estruturação de domicílios daquelas formas, 'defesas' contra a insegurança 
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representada pela falta de empregos e de previdência social25
. Pode-se 

especular o que tais arranjos familiares realmente significam no sentido de 
socialização de condições de vida, e como isso repercute nas estatísticas. 
Possivelmente o consumo familiar nessas unidades compostas, já em nível 
muito baixo, se uniformiza num nível ainda inferior, e as taxas de 
desemprego diminuem (relativamente ao que seriam), com um possível 
aumento das taxas de inatividade. 

                                                 

25 Expliquemos a referência à falta de previdência social. Quero referir-me à situação 
concreta, onde a falta de empregos em empresas, reduz os indivíduos a empregos sem 
garantias legais (sem carteira de trabalho e sempre nessa situação não há contribuição à 
previdência) ou ao trabalho por conta própria, com ganhos muito baixos, tornando irreal a 
possibilidade legal de contribuição voluntária à previdência. 
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Algumas dessas coisas podem ser vislumbradas nas tabelas finais 
dessa nossa análise, onde focalizo as diferenças regionais, quanto as 
características do chefe do domicílio e de seu trabalho (Tabela 17 e 18), e 
quanto ao trabalho e renda dos moradores do domicílio em conjunto 
(Tabela 19 e 20), sempre segundo níveis de pobreza. 

Como exemplos chamo a atenção para o altíssimo grau de 
analfabetismo dos chefes de domicílios indigentes no Nordeste (59%), não 
acompanhado de perto pela taxa de qualquer outra região; a alta proporção 

 39 

de ocupações agrícolas (17%) dos chefes indigentes do Sudeste (num nível 
muito mais alto de qualquer outra região); e a proporção de aposentados e 
pensionistas nos domicílios indigentes, entre as pessoas com 40 anos e 
mais, especialmente alta na região Sul (47%) e baixa no Nordeste (30%). 
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Nos domicílios pobres não indigentes notam-se também, para as 
mesmas regiões, diferenças, no geral semelhantes às dos domicílios 
indigentes, num nível porém menos saliente: analfabetismo mais alto do 
chefe no Nordeste (45%); taxa mais alta de ocupações agrícolas de chefes 
no Sudeste (6%), agora acompanhada por taxa igualmente alta dos chefes 
do Sul (7%); proporção de pessoas com 40anos e mais aposentadas ou 
pensionistas, especialmente alta no Sul (50%), agora seguida por taxa 
também alta no Nordeste (49%). 

Quando se passa, portanto, da análise das proporções globais de 
indigentes e pobres não indigentes, do desdobramento da pobreza nos seus 
componentes crônico e recente, e do estudo das características 
demográficas e de estruturas familiares, para aquelas referentes ao trabalho 
e à renda, do chefe do domicílio e do conjunto de moradores, encontra-se 
maior heterogeneidade regional e a impressão de uma divisão relativamente 
nítida do país em duas grandes regiões se desfaz. 

O contraste que permanece, agora, de forma clara é o que existe entre 
duas regiões, a Nordeste, de um lado, e a Sudeste do outro (que são, aliás, 
as duas principais partes, em número de domicílios e de pessoas, dos dois 
agregados mais amplos, as grandes regiões que analisei antes). 

Contrastando essas duas regiões, juntam-se às grandes diferenças nas 
proporções de indigentes e de pobres não indigentes (e nas proporções dos 
componentes 'estrutural' e 'recente' da pobreza), diferenças qualitativas 
referentes aos tipos de indigentes e de pobres não indigentes que existem 
numa e noutra. 

Vêem-se estas diferenças no que diz respeito a características físicas 
e sanitárias dos domicílios, e a seus contatos com o mundo mais amplo; 
também pode-se apreciá-las no referente a características demográficas e 
estruturas familiares. 

Podemos acrescentar, agora, contrastes - no confronto entre os 
indigentes e pobres de uma e de outra dessas duas regiões - que dizem 
respeito aos seus vínculos com os mercados de trabalho. No Nordeste, estas 
populações pobres, e particularmente as indigentes, estariam mais 
segregadas, num mercado de trabalho 'pobre', segmentado mais 
nitidamente. 
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Examinando-se as estatísticas referentes aos chefes dos domicílios 
indigentes e pobres não indigentes urbanos (Tabela 17 e 18), destacam-se as 
porcentagens bem maiores no Nordeste do que no Sudeste, em qualquer dos 
dois níveis de pobreza, de trabalhadores por conta própria 
(contrabalançadas no Sudeste por maiores proporções de empregados, 
inclusive de trabalhadores na agricultura). Que espécie de conta própria é 
este trabalhador nordestino pode ser visualizado pelas muito mais altas 
porcentagens naquela região (sempre comparando às mesmas estatísticas 
para o Sudeste) de chefes analfabetos e de ausência entre eles de emprego 
com carteira de trabalho e/ou contribuição à previdência. 
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Dados referentes à renda e ao trabalho do conjunto dos moradores 
dos domicílios, podem agregar outras informações sobre o contraste da 
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pobreza urbana das regiões Nordeste e Sudeste. A proporção de domicílios 
sem nenhuma pessoa ocupada é, nos dois níveis de pobreza, bem maior no 
Nordeste: como são menores as proporções de desempregados do que no 
Sudeste, pode-se inferir que são maiores as taxas de inatividade da região 
mais pobre. Também nela são maiores as proporções de domicílios que têm 
somente 'outras rendas' (aposentadoria, pensão, aluguéis, etc.) e não renda 
de trabalho. Note-se também que são bem maiores no Sudeste as 
porcentagens de domicílios que tanto têm renda de trabalho como renda de 
outra origem. Como já foi dito conseguir complementar, com renda do 
trabalho, as pequeníssimas 'outras rendas' de aposentadorias, pensões e 
aluguéis, parece ser o que faz toda a diferença entre a não pobreza e a 
pobreza não indigente ou a miséria. 

De tudo isso, tanto das informações sobre o chefe do domicílio como 
do conjunto de moradores, vamos concluir que a principal diferença entre 
as duas regiões é a falta de oportunidades de trabalho num mercado urbano 
mais estruturado, mal compensada tal falta pelo exercício de toda sorte de 
expedientes e 'bicos', à guisa de trabalho por conta própria, e pelo ganho — 
principalmente nos domicílios pobres não indigentes — de ínfimas 
aposentadorias e pensões e 'outras rendas'. 

Neste contraste, a situação da região urbana do Norte e Centro-Oeste 
aproxima-se, amenizada, mais da do Nordeste urbano. A situação urbana da 
região Sul é mais contraditória. Essa região apresenta níveis relativamente 
baixos nas proporções totais de indigência e de pobreza não indigente 
(como também na relação da pobreza crônica ou estrutural com a mais 
recente), proporções e relação próximas às do Sudeste. Entretanto, em 
muitos dos traços da sua pobreza, quais sejam os relativos à falta de 
emprego e à falta de garantias, trabalhistas e previdenciárias do trabalho 
que os pobres do Sul urbano conseguem, eles parecem se aproximar mais 
da situação urbana nordestina. A situação dos seus aposentados pobres, no 
entanto, parece melhor, na medida que isto é indicado pela proporção mais 
alta de domicílios que auferem tanto renda do trabalho como 'outra' renda26. 

                                                 

26 Vejam-se estatísticas como estas abaixo, tomando-se apenas os domicílios indigentes, para 
o Sul e para o Nordeste urbanos:  
Número de pessoas por ocupado: 4,826 e 4,577; % de domicílios com zero ocupados: 31,7 e 
19,1; % de chefes empregados sem carteira do trabalho: 60,45 e 55.59; e % de chefes conta-
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própria que não contribuem para a previdência (estimativa): 79,80 e 83,29. A estatística 
porém sobre a porcentagem de domicílios que têm tanto renda trabalho como 'outra' renda, 
coloca as populações urbanas indigentes do Sul em situação bem melhor do que as do 
Nordeste: os dados são 29,79 e 18,95 por cento, respectivamente. 




