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Introdução 

 

Neste trabalho eu procuro traçar um quadro da pobreza urbana no 
Brasil contemporâneo, com a precisão permitida pelos dados de pesquisas 
de amostragem de domicílios1. Para isso eu utilizo da abordagem das linhas 
de pobreza2. 

No caso do Brasil, interessa que este quadro, além de indicar as 
proporções e características demográficas e sócio-econômicas das 
populações pobres para o conjunto do país, inclua também as variações 
nessas características para as diversas regiões. Para tanto faz-se necessário 
usar linhas — nos níveis de indigência e no de pobreza3 — diferentes para 

                                                 

1 Utilizo, principalmente dados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição – PNSN, feita em 
1989. Este levantamento de dados foi patrocinado pelo Instituto Nacional de Alimentação e 
Nutrição (INAN) e executado com a colaboração técnica do IBGE e do IPEA. Na sua parte 
básica, as informações que o PNSN fornece são basicamente comparáveis às das PNADS 
(Pesquisas Nacionais de Amostra de Domicílios do IBGE). Agradeço criticas e sugestões de 
Philip Fletcher, Vilmar Faria. Sonia Rocha e Ricardo Paes de Barros, bem como idéias que 
surgiram nos debates sobre a pesquisa na Coordenadoria de Política Social do IPEA 
(Brasília). Sou grato também a Stella Silva Telles e Karla Silva pela competente 
programação e preparo de tabelas. É claro que essas pessoas e instituições não têm qualquer 
responsabilidade pelas análises ou interpretações aqui apresentadas, as quais cabem tão 
somente ao autor deste trabalho. 
2 Estes estudos têm uma longa linhagem desde as primeiras pesquisas realizadas em York na 
Inglaterra, por Rowntree (1901 e 1941), no inicio do século. Nas últimas décadas esta 
metodologia ganhou contornos nítidos, a partir das análises feitas na CEPAL, por Oscar 
Altimir (1979). No Brasil, durante muito tempo, as análises da pobreza permaneceram 
metodologicamente toscas, centrando-se nas proporções e características das famílias cuja 
renda familiar situava-se abaixo de certo número de salários mínimos. Isso fazia, por 
exemplo, que comparações temporais e inter-regionais fossem extremamente precárias. Nos 
últimos anos o approach das linhas da pobreza começou a ganhar adeptos [ver entre outros 
estudos recentes os de Lopes e Gottschalk (1990). Rocha (1988 e 1991) e o de Romão 
(1991)]. 
3 No presente estudo, utilizei de linhas de indigência (valores per capita que cobrem apenas 
os gastos com a alimentação) e de pobreza (valores per capita para fazer face a todas as 
necessidades básicas. alimentares e não alimentares), obtidas a partir de adaptações dos 
dados calculados por Sonia Rocha (1991), usando também os quadros organizados — a 
partir do ENDEF (Estudo Nacional de Despesa Familiar. realizado pelo IBGE em 1974/5) — 
por Vera Lucia Fava (1984). Os grupos de domicílios separados por essas linhas são 
indicados nas tabelas pelas letras I (Indigentes). Pn (Pobres não Indigentes), e NP (Não 




