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RESUMO 

 

O estudo da pobreza no Vale do Paraíba procurou demonstrar a situação de cada município 

perante a região. Para cumprir o objetivo de analisar a situação de pobreza na região, houve 

a necessidade de considerar a questão histórica da economia tanto nacional, como regional. 

Os momentos econômicos nacionais no período entre 1970 e 2000, tiveram grande 

influência sobre a incidência de pobreza nos municípios. A pobreza na região vista através 

da renda, bem como pelas necessidades básicas insatisfeitas, denota a correlação entre o 

modelo de desenvolvimento econômico, e situação de pobreza. Com a finalidade de 

demonstrar a pobreza permitindo a distinção entre os municípios que apresentam melhores 

ou piores situações, foi feito um mapeamento onde foram utilizados indicadores de renda 

das pessoas e também das condições de atendimento pelos governos locais, das 

necessidades básicas de sobrevivência. Ao buscar uma explicação para as causas da 

pobreza, entram na discussão as teses indivudualista e estruturalista que divergem entre o 

livre mercado e a intervenção governamental. Quanto à forma de atuação das políticas 



voltadas para a proteção social, procurou-se chegar a um denominador comum entre 

focalização e universalização, analisando também a história do sistema de proteção social 

nacional. A situação de pobreza na região obteve uma sensível melhora nas três últimas 

décadas, portanto ainda sofre com o modelo de desenvolvimento econômico concentrador 

que, além de causar o entrave no desenvolvimento dos municípios menores, mantém os 

problemas relativos à grande aglomeração nos municípios mais desenvolvidos. Tal fato 

denota não apenas a pobreza relativa no confronto entre os municípios, traduzida no 

desequilíbrio regional, mas também a face urbana da pobreza vista através da pobreza 

absoluta, resultado da desigualdade social. 

 

Palavras Chave: Pobreza, Desenvolvimento Econômico Regional, Proteção Social.  

 

 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

The study of the poverty in the Valley of the Paraíba it looked for to demonstrate the 

situation of each city before the region. To fulfill the objective to analyze the poverty in the 

region, it had the necessity to consider the historical question of the national economy, as in 

such a way regional. The national economic moments in the period between 1970 and 

2000, had had great influence on the incidence of poverty in the cities. The poverty in the 

region seen through the income, as well as for the unsatisfied basic necessities, denotes the 

correlation enters the model of economic development, and situation of poverty. With the 

purpose to demonstrate to the poverty allowing the distinction between the cities that 

present better or worse situations a mapping was made where they had been used indicating 

of income of the people and also of the conditions of attendance for the local governments, 

of the basic necessities of survival. When searching an explanation for the causes of the 

poverty, enters in the quarrel the teses individual and structural that diverge between the 

free market and the governmental intervention. How much to the form of performance of 



the politics directed toward the social protection, it was looked to arrive at a focal and 

universal common denominator between also analyzing the history of the system of 

national social protection. The situation of poverty in the region got a sensible improvement 

in the three last decades, therefore still it suffers with the model of concentrative economic 

development, that besides causing the impediment in the development of the lesser cities, 

more keeps the relative problems to the great agglomeration in the developed cities. Such 

fact not only denotes the relative poverty in the confrontation between the cities, translated 

in the regional disequilibrium, but also the urban face of the poverty seen through the 

resulted absolute poverty of the social inaquality. 

 

Words Key: Poverty, Regional Economic Development, Social Protection. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

1.1  Considerações Iniciais  
 
 

A pobreza é um problema que requer discussões e ações para sua erradicação em âmbito 

global, nacional, regional e local. Com o intuito de tentar ao menos minimizar a situação de 

pobreza de pessoas que estejam envolvidas com os diversos tipos de carências, torna-se 

necessário, num primeiro momento, a identificação dos fatores que influenciam direta ou 

indiretamente a vida dessas pessoas e que podem ser considerados causas da pobreza.    

 

A desigualdade social no Brasil é um fato amplamente divulgado, porém também é fato sua 

perpetuação como resultado do modelo de desenvolvimento econômico. O desenvolvimento 

sustentado é o que procura conciliar o econômico com o social, porém o que se observa, é 

que no Brasil apesar de ser inegável o desenvolvimento alcançado também na área social, 

este ficou muito aquém do que poderia representar, não fossem a desigualdade de renda e os 

desequilíbrios regionais. 

 

O estudo da pobreza na região do Vale do Paraíba procura demonstrar, além da 

desigualdade existente entre os municípios, a situação de pobreza absoluta que atinge tanto 

os municípios mais desenvolvidos, como os mais pobres. 

 

A pobreza vista como a incapacidade do indivíduo usufruir direitos básicos ou minimamente 

necessários, pode refletir quão injusta é a sociedade, ao considerar os recursos existentes e 

os acessos tanto a bens de extrema necessidade como a possibilidade de participação política 

na sociedade. 

 

O estado de pobreza condensa diversos problemas os quais denotam a condição de exclusão 

social das pessoas. O pobre mora na periferia, tem dificuldades de atendimento a 

necessidades básicas tais como nutricionais, saúde, educação, transporte; além de ser difícil 

o seu acesso à participação social seja através do lazer ou das decisões da Comunidade. 
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Tendo em vista que estamos convivendo com uma crise sócio-urbana (desemprego, 

violência, pobreza etc.) e que suas causas têm relações com o processo de formação da 

sociedade brasileira, é pertinente uma análise temporal no sentido de verificar as 

implicações da estrutura social como condição para que o indivíduo seja incluído ou 

excluído de direitos básicos de cidadania. 

 

A evolução da pobreza no Vale do Paraíba nas últimas três décadas demonstra a melhora 

nos índices de pobreza de renda para todos os municípios, porém a quantidade de pobres 

ainda é grande. Este estudo além de mapear a pobreza, procura analisar o que pode ser feito 

em termos de políticas públicas para a minimização do problema. 

 

A descrição das formas de intervenção (programas e projetos) e tipos de políticas mostra a 

estrutura do Sistema de Proteção Social brasileiro; e as discussões sobre os tipos de políticas 

questionam a capacidade do governo erradicar a pobreza.       

 

1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

1.2.1  Objetivo Geral 

          - Analisar a pobreza na Região do Vale do Paraíba com a finalidade de servir 

de instrumento para o planejamento do desenvolvimento regional. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

         - Caracterizar a pobreza nos trinta e nove municípios através de uma linha de pobreza 

pré-estabelecida 

         - Identificar alguns fatores que podem explicar a pobreza 

         - Descrever as formas de atuação das atuais políticas sociais 

         - Classificar os municípios em subáreas homogêneas de modo a permitir intervenções 

no sentido de minimizar a pobreza 
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Objetivando analisar a pobreza no Vale do Paraíba, este trabalho dissertativo foi 

desenvolvido basicamente conforme os seguintes tópicos: 

 

Visando ambientação com o tema, foi realizada uma revisão bibliográfica onde foi 

explorada a contribuição de diversos estudiosos do tema para a conceituação e formas de 

abordagem dos problemas relativos à pobreza. 

 

No capítulo 2 é desenvolvido o conceito de pobreza bem como as diversas formas de 

mensuração existentes possibilitando discussões sobre o método adequado para medir a 

pobreza regional que no caso deste trabalho foi a Linha de Pobreza de ½ salário mínimo per 

capita. Na busca do entendimento sobre as causas da pobreza, foram colocadas em 

confronto, as Teses Individualista e Estruturalista que tentam explicar as responsabilidades 

pela pobreza, seja ela influenciada por causas individuais ou estruturais. Abordando a 

situação das políticas de erradicação da pobreza, a discussão gira em torno da Focalização 

ou Universalização das políticas sociais, onde além da classificação dos tipos de política, 

são discutidos os objetivos para a definição de programas sociais, os rumos e objetivos 

desejados pelo governo e finalizando com as questões para a implementação das políticas e 

programas sociais. 

 

A evolução da pobreza no Brasil é demonstrada no capítulo 3, onde foram descritos alguns 

fatos ocorridos durante os diversos “momentos econômicos” das três últimas décadas, e suas 

influências sobre a pobreza. Esse capítulo permitirá verificar o posicionamento da região 

perante o Brasil.    Também foi feita a descrição sobre a institucionalização do Sistema de 

Proteção Social brasileiro e sobre os tipos de políticas e programas sociais existentes no 

Brasil, bem como traçado um breve perfil dos pobres no Brasil. 

 

O estudo da pobreza no Vale do Paraíba (capítulo 4) permitiu através dos Indicadores 

Sintéticos de pobreza, a confecção de mapas temáticos, o que proporciona uma visualização 

simples da evolução da pobreza nas últimas três décadas. Também foram utilizados dados 
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de outros estudos tais como o Índice de Exclusão Social e Índice Paulista de 

Responsabilidade Social, para confirmar e respaldar as informações básicas do trabalho. Os 

resultados obtidos com a mensuração da pobreza na região possibilitaram a classificação dos 

municípios quanto à incidência da pobreza através da renda. A análise do Índice Paulista de 

Responsabilidade Social permitiu a percepção dos esforços feitos pelos municípios em prol 

do desenvolvimento social independentemente de mudanças na situação econômica dos 

municípios.  

 

 

2. INDICADORES DE POBREZA: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.1 CONCEITO 

 

A pobreza pode ser definida de várias maneiras.   Para Romão (in Camargo 2000), há dois 

critérios para identificar a pobreza; um de caráter objetivo e o outro de caráter subjetivo. Os 

critérios objetivos baseiam-se em certos aspectos relacionados com a situação do indivíduo 

tais como a renda, situação ocupacional, condições de habitação e saneamento. Já os 

critérios subjetivos dizem respeito a opiniões ou sentimentos das pessoas.  

 

O critério objetivo envolve duas variantes operacionais importantes: a que enfoca a pobreza 

do ponto de vista relativo e a que considera apenas do ângulo absoluto.   Sob o prisma 

relativo a pobreza é enfatizada na comparação situacional do indivíduo em termos da 

posição que ocupa na sociedade em relação a seus “semelhantes”.   Os pobres são os que se 

situam na camada inferior da distribuição de renda em comparação com os membros mais 

bem aquinhoados da sociedade nessa distribuição. 

 

O conceito absoluto implica o estabelecimento de padrões mínimos de necessidades, ou 

níveis de subsistência, abaixo dos quais as pessoas são consideradas pobres. Esse padrão de 

vida mínimo (em termos de requisitos nutricionais, moradia, vestuário, etc.) em geral é 

avaliado a preços de mercado e a renda necessária para custeá-lo é calculada. São 
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consideradas pobres as pessoas que têm rendimentos abaixo de uma linha de pobreza 

previamente determinada.  

 

Para Dupas (2001) a pobreza é entendida como a incapacidade de satisfazer necessidades 

básicas. Do ponto de vista da renda, pobres são aqueles cuja renda não atinge a indicada pela 

linha de pobreza. Ao considerar a pobreza como principal dimensão da exclusão, julga que o 

enfoque mais conveniente é a pobreza vista como dificuldade de acesso real aos bens e 

serviços mínimos adequados a uma sobrevivência digna.    

 

Hoffmann (1998) apresentou duas formas de determinar a pobreza.  A primeira baseada na 

disposição de informações sobre a renda das pessoas. O autor considera pobres todas as 

pessoas cuja renda for igual ou menor do que um valor preestabelecido, denominado linha 

de pobreza. A segunda implica na determinação de quem é pobre (ou do grau de pobreza) 

mediante manifestações ou conseqüências, como as condições inadequadas de habitação, a 

mortalidade infantil, a desnutrição etc, 

 

Rocha (2003) define pobreza de forma genérica, como a situação na qual as necessidades 

não são atendidas de forma adequada. A definição relevante depende basicamente do padrão 

de vida e da forma como as diferentes necessidades são atendidas em determinado contexto 

socioeconômico. Em última instância, ser pobre significa não dispor dos meios para operar 

adequadamente no grupo social em que se vive.   

 

    

Para Barros (2000) a pobreza se refere a situações de carência em que os indivíduos não 

conseguem manter um padrão mínimo de vida, condizente com as referências socialmente 

estabelecidos em cada contexto histórico. Utilizando a abordagem da pobreza como 

insuficiência de renda, tenta evidenciar o peso da estrutura da distribuição de renda 

brasileira, na explicação da existência de um enorme contingente de pobres no Brasil. 

Baseando-se no fato de que a renda média brasileira é significativamente superior à linha de 

pobreza, associa a intensidade da pobreza à concentração de renda.    
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Schwartzman (2004) conceitua como pobreza absoluta a situação das pessoas que estão 

abaixo de um padrão de vida considerado minimamente aceitável, e pobreza relativa, 

pessoas que tenham um nível de vida baixo em relação à sociedade em que vivem. Tanto 

num caso como no outro a renda monetária é utilizada como indicador. No caso da pobreza 

relativa trata-se de identificar as pessoas que se situam abaixo de um ponto qualquer na 

distribuição de renda, definido arbitrariamente. No caso da pobreza absoluta, trata-se de 

identificar as pessoas cujos rendimentos são inferiores ao necessário para adquirir um 

conjunto mínimo de bens e serviços considerados indispensáveis. 

 

Segundo Salama (1997) definir pobreza – na abordagem estatística clássica – consiste em 

determinar patamares de renda: sendo pobreza no caso de renda inferior à linha de pobreza e 

de pobreza extrema (ou absoluta) abaixo da linha de indigência.  

 

Ainda trata a pobreza do ponto de vista das necessidades básicas não satisfeitas, que 

definem a pobreza estrutural, que se distingue da pobreza (linha da pobreza) e da pobreza 

extrema (linha de indigência). Trata-se de abordagens diferentes da pobreza: as necessidades 

básicas não satisfeitas incluem água e esgotos, eletricidade, a habitação, o nível de educação 

das crianças, a assistência escolar aos menores, o tempo disponível e o mobiliário do lar. 

A definição de pobreza evoluiu na última década, juntamente com o conhecimento 

internacional sobre a natureza da pobreza e de seus determinantes. Em 1990, o Relatório do 

Banco Mundial ampliou a definição tradicional da pobreza com base na renda a fim de 

incluir as capacidades – tais como saúde, educação e nutrição. Este mecanismo reconheceu 

explicitamente a interação e relação causal entre essas dimensões. Recomendou uma 

estratégia para a redução da pobreza baseada no crescimento amplo da renda e no 

investimento em educação básica, e cuidados com a saúde juntamente com redes de 

segurança para as pessoas incapazes de participar do crescimento. 
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2.1.1  MENSURAÇÃO DA POBREZA 

 

Medir o nível de pobreza de uma dada sociedade envolve dois passos básicos: A definição 

de quem é considerado pobre e a escolha dos indicadores sintéticos que irão descrever a 

situação de pobreza.  

 

A situação da pobreza pode ser sintetizada através de indicadores que a demonstrem por 

meio das condições de atendimento a necessidades básicas ou da renda. Do ponto de vista da 

renda, determinam-se as linhas de pobreza através da definição de cestas de consumo ou de 

acordo com a proporção do salário mínimo. Já as necessidades básicas podem ser 

sintetizadas em indicadores que avaliem as condições de habitação, saneamento básico, 

saúde, educação etc. 

 

Quando se deseja medir a pobreza em populações inteiras, o enfoque mais adequado é o dos 

rendimentos das pessoas e o método é a construção de linhas de pobreza, fronteiras 

classificatórias que separam os pobres dos não pobres (HOFFMANN 1998). Para medir a 

pobreza sob o enfoque dos rendimentos, temos a linha de indigência calculada conforme o 

custo das necessidades alimentares e a linha de pobreza definida de acordo com o custo das 

necessidades básicas.  

 

A linha de indigência corresponde à estrutura de custos de uma cesta alimentar, definida 

regionalmente, que cubra as necessidades de consumo calórico mínimo de um indivíduo.   

 

A linha de pobreza além das necessidades de consumo calórico mínimo inclui um mínimo 

de outros gastos essenciais, como vestuário, habitação e transportes.  

 

O método de definir a linha de indigência/pobreza pela estrutura de consumo surgiu como 

uma alternativa à utilização da proporção do salário mínimo. Basicamente, trata-se de 

definir uma cesta básica de alimentos, de acordo com a estrutura de consumo e preços 

regionais. Definindo-se o custo desta cesta, considera-se indigente a população cuja renda 

familiar per capita não alcance o valor desta cesta alimentar; e como pobres, as pessoas que 
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não atingem a renda necessária para adquirir a cesta de alimentos mais os bens não 

alimentares básicos (moradia, transporte, etc). 

 

Para Hoffmann (1998), dispondo de informações sobre a renda das pessoas (ou famílias), 

são consideradas pobres todas as pessoas cuja renda for igual ou menor que um valor 

preestabelecido, denominado linha de pobreza. O valor comumente utilizado como linha de 

pobreza é de ½ salário mínimo e o valor da linha de indigência, ¼ .   

 

Segundo Hoffmann também é possível medir a pobreza mediante suas manifestações ou 

conseqüências, como as condições inadequadas de habitação, a mortalidade infantil, a 

desnutrição etc. Ao dizer que o crescimento de uma criança, especialmente nos primeiros 

anos de vida é muito sensível aos efeitos da desnutrição causada por alimentação 

inadequada e/ou problemas de saúde, geralmente associados à pobreza; remete à idéia das 

capacidades de Sen – neste caso a alimentação inadequada influencia na capacidade futura 

de o indivíduo operar na sociedade com igualdade de condições com as outras pessoas (SEN 

apud DUPAS 2001) -, pois, por exemplo, a proporção de crianças de menos de cinco anos 

com estatura muito baixa pode ser utilizada como um indicador de pobreza. 

 

De acordo com Romão (in Camargo 2000), para medir situações de pobreza, o mais 

apropriado é usar as distribuições das pessoas de acordo com o rendimento familiar per 

capita.  Como escasseiam informações fidedignas a respeito da renda familiar per capita e 

também relativas ao consumo das famílias, foram usados dados básicos do Banco Mundial 

sobre dietas típicas de famílias brasileiras, tanto para calcular o custo da dieta básica, como 

para discernir as linhas de pobreza regionalizadas (tabela 01). 

 

Tabela – 01 Custo da dieta básica e Linha de Pobreza*: Brasil e Grandes Regiões  

Conceito Brasil Centro-oeste  Norte Nordeste Sudeste Sul 

Custo da dieta 0,530 0,3729 0,5330 0,4937 0,5929 0,4559 

Linha de pobreza 0,8847 0,7664 0,9569 0,7795 0,9118 0,7052 

Fonte: Romão (in Camargo 2000). 

*em salários mínimos mensais de setembro de 1996 
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Determinada a linha de pobreza absoluta calcula-se a incidência da pobreza que significa a 

percentagem das pessoas que se encontram abaixo daquela linha, ou seja, o número de 

indivíduos pobres dividido pela população total (Tabela 02). 

 

Tabela 02 -  Brasil e Grandes Regiões: Porcentagem das pessoas abaixo da linha de pobreza    

Brasil e grandes 

regiões 

1960 1970 1980 1983 1986 1987 1988 

Brasil 41,1 39,3 24,4 41,9 28,4 35,9 39,3 

Centro-Oeste  26,4 33,5 19,1 32,8 18,5 25,9 33,3 

Norte 34,7 41,1 24,2 35,4 23,2 30,8 37,8 

Nordeste 61,0 60,8 38,5 59,3 40,1 53,4 56,4 

Sudeste 33,3 28,6 17,1 32,6 22,9 28,9 31,3 

Sul 16,4 22,6 14,4 27,6 17,3 24,5 28,0 

Fonte: Romão (in  Camargo 2000). 

 

Schwartzman (2004) classifica as estatísticas de pobreza em dois tipos principais: as que 

buscam medir a pobreza absoluta, ou seja, identificar as pessoas que estão abaixo de um 

padrão de vida considerado minimamente aceitável, e as que medem a pobreza relativa, ou 

seja, que buscam identificar as pessoas que tenham um nível de vida baixo em relação à 

sociedade em que vivem. 

 

Para a mensuração da pobreza absoluta, destaca o método das linhas de pobreza a partir das 

necessidades de ingestão calórica pelas pessoas e medição do custo de uma cesta básica de 

alimentos suficientes para esse total de calorias.    

 

Rocha (2003) divide as linhas de pobreza em duas categorias: as arbitrárias e as observadas. 

As primeiras são aquelas estabelecidas sem que haja garantia de que seu valor possibilite o 

atendimento de um conjunto de necessidades básicas, quaisquer que sejam elas e a forma de 

sua determinação. As linhas observadas se baseiam na estrutura de consumo de populações 

de baixa renda, como investigado em pesquisas de orçamentos familiares. 

 

Exemplo clássico de linha de pobreza arbitrária é a adoção de US$1 ou US$2 ao dia 

utilizado pelo Banco Mundial. Com um exemplo específico para o Brasil – a adoção do 
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salário mínimo ou de um de seus múltiplos como linha de pobreza – Rocha destaca que a 

maioria dos estudos sobre incidência de pobreza no Brasil utiliza algum múltiplo do salário 

mínimo como linha de pobreza. Cita Pfeferman e Webb (1983) e Hoffmann (1984) que 

usaram a linha de pobreza familiar de dois salários mínimos. Pastore, Zylbertajn e Pagotto 

(1983) e Hoffmann(1984), Fox e Morley (1990), Tolosa(1991) e Albuquerque (1993) 

utilizaram ¼ do salário mínimo como linha de pobreza. 

 

Linhas de pobreza familiar foram freqüentemente adotadas porque permitiam derivar a 

proporção de famílias pobres diretamente dos dados da Pesquisa Nacional de Amostras por 

Domicílio (PNAD) publicados pelo IBGE. As linhas de pobreza familiar - dois salários 

mínimos - se vinculam indiretamente à noção de ½ salário mínimo per capita para uma 

família de quatro pessoas. 

 

Apesar de os valores estabelecidos para o salário mínimo não refletirem de forma fidedigna 

o custo do atendimento das necessidades básicas, é possível, através de ajustes dos valores 

para os diferentes anos, fazer comparações intertemporais das características das populações 

pobres. 

 

Segundo Rocha (2003) as linhas de pobreza medidas a partir do consumo observado, por 

levarem em conta a estrutura de consumodas famílias, são as fontes mais adequadas para o 

estabelecimento de linhas de pobreza. Elas têm como base teórica, as necessidades 

nutricionais a partir da qual se pode derivar a cesta alimentar mínima adequada. Pelo fato de 

as pesquisas de orçamento familiar (IBGE), só existirem nas Regiões Metropolitanas, a 

indisponibilidade de dados aumenta a popularidade do salário mínimo como indicador de 

pobreza. 
 

As linhas de pobreza para o Estado de São Paulo de acordo com os custos da estrutura de 

consumo alimentar podem ser analisadas na tabela 03.  Vale destacar que para as regiões 

metropolitanas foram considerados os dados das pesquisas de orçamento familiares. Como 

não se dispõe destes dados para o restante dos municípios, recorreu-se a parâmetros do 

ENDEF (Estudo Nacional de Despesas Familiares), que refletem os diferenciais entre 

valores das linhas de pobreza metropolitanas e não-metropolitanas (urbanas e rurais) em 

cada região.    
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Tabela 03 - Linhas de pobreza  no Estado de São Paulo segundo estratos e percentual do 

salário mínimo 

 1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 

Metrópole 1,38 1,01 1,00 1,08 1,20 1,27 1,27 1,20 1,24 

Urbano 0,88 0,65 0,64 0,69 0,76 0,81 0,81 0,77 0,79 

Rural 0,56 0,41 0,40 0,43 0,48 0,51 0,51 0,48 0,50 

Fonte: Rocha 2003  

 

A partir de dados do IBGE, Rocha apresenta o quadro evolutivo da incidência da pobreza no 

Brasil, no qual é possível constatar, através da redução do indicador, a forte queda no 

período entre 1970 e 1980 - período do milagre econômico - que se mantém num novo 

patamar, após a estabilização de preços (plano Real). Nota-se também a mudança na 

participação entre os estratos quando somados os percentuais de participação do 

metropolitano e urbano passam de 49 % em 1970 para 80 % em 1999 contra 51,49 e 20,41% 

de representação para o rural nos respectivos períodos (tabela 04).     

 

Tabela 04 – Proporção, número e participação de pobres na população total. 

Anos 1970 1980 1992 1999 

Brasil 0,68 0,35 0,30 0,21 

Número (mil) 61.138 41.297 43.027 32.892 

Participação 100 100 100 100 

Brasil Metropolitano 0,53 0,27 0,31 0,23 

Número (mil) 11.478 9.069 13.524 11.245 

Participação 18,77 21,96 31,43 34,19 

Brasil Urbano  0,65 0,32 0,27 0,19 

Número (mil) 18.179 14.830 19,033 14.935 

Participação 29,73 35,91 44,23 45,41 

Brasil Rural 0,78 0,45 0,36 0,22 

Número (mil) 31.481 17.398 10.471 6.713 

Participação 51,49 42,13 24,33 20,41 

  Fonte: Rocha 2003  

 

 Uma medida de quão pobres são os pobres, isto é, qual o percentual do valor da linha de 

pobreza que separa a renda média dos pobres daquele parâmetro, é apresentada na tabela 05. 
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Observada a razão do hiato para o Brasil, significa que a renda média dos pobres em 1970 

representava apenas 53% do valor da Linha de Pobreza. 

 

Tabela 05 – Razão do hiato e participação da renda por estrato (Brasil 1970,80,92 e 99) 

 1970 1980 1992 1999 

Brasil 0,53 0,42 0,45 0,43 

Participação 100 100 100 100 

Brasil  Metropolitano 0,49 0,38 0,43 0,43 

Participação 17,47 19,97 30,28 34,42 

Brasil Urbano 0,53 0,42 0,45 0,44 

Participação 29,73 35,79 44,20 46,08 

Brasil Rural 0,54 0,44 0,47 0,41 

Participação 52,80 44,24 25,52 19,50 

 Fonte : Rocha 2003  

 

Analisando as tabelas 04 e 05, nota-se que de 1970 para 1980, o hiato médio seguiu a 

tendência de baixa verificada para a proporção de pobres, porém nos períodos seguintes 

mostrou-se estável, não apresentando nenhuma evolução positiva na renda dos pobres. 

  

O hiato quadrático apresentado na tabela 06 declinou fortemente no período, significando 

que em função da redução da freqüência de rendas zero e daquelas de valor muito baixo pelo 

menos entre os pobres a desigualdade de renda vem diminuindo. 

 

Tabela 06 – razão do hiato quadrático e participação na renda por estratos 

(Brasil – 1970,1980, 1992 e 1999) 

  1970 1980 1992 1999 

Brasil 0,23 0,088 0,088 0,060 

Participação 100 100 100 100 

Brasil  Metropolitano 0,165 0,059 0,084 0,067 

Participação 16,77 18,96 29,59 34,08 

Brasil Urbano 0,23 0,082 0,080 0,056 

Participação 30,20 35,93 44,47 46,98 

Brasil Rural 0,28 0,12 0,11 0,06 

Participação 53,02 45,11 25,94 18,94 

Fonte : Rocha 2003  
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Barros (2000), reportando-se ao período entre os anos de 1977 e 1998, comparou a Renda e 

o PIB per capita com as linhas de indigência e pobreza na tentativa de demonstrar que os 

elevados níveis de pobreza que afligem a sociedade encontram seu principal determinante na 

estrutura da desigualdade brasileira – uma perversa desigualdade na distribuição da renda e 

das oportunidades de inclusão econômica e social.     

 

Ao comparar a renda familiar per capita brasileira com as linhas de pobreza e indigência, 

pode-se associar a intensidade da pobreza à concentração de renda, pois a renda média 

brasileira é significativamente superior às linhas de pobreza e indigência.   

Após construção de estimativas da evolução do Produto Interno Bruto (PIB) e renda familiar 

como múltiplos das linhas de indigência e de pobreza, respectivamente, demonstrou-se que a 

renda familiar per capita e o PIB per capita representam valores cinco a oito vezes 

superiores à linha de indigência, e três a quatro vezes superiores à linha de pobreza (tabelas 

07 e 08).   
 

Tabela 07 – Valor da renda per capita em relação à linha de pobreza e linha de indigência 

 

ANO 

Renda familiar per capita em 

múltiplos da linha de indigência 

Renda familiar per capita em múltiplos 

da linha de pobreza 

1977 4,7 3,3 

1981 4,2 2,1 

1987 4,3 2,2 

1982 3,9 2,0 

1998 5,5 2,8 

Fonte: Revista Brasileira de Ciências Sociais 2000 

 

A hipótese de inexistência de escassez de recursos é coerente, na medida em que uma 

distribuição eqüitativa dos recursos nacionais disponíveis seria muito mais do que suficiente 

para eliminar toda pobreza. 
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Tabela 08 – Valor do PIB per capita em relação à linha de pobreza e linha de indigência 

 

ANO 

PIB per capita em múltiplos da linha 

de indigência 

PIB per capita em múltiplos da linha 

de pobreza 

1977 6,6 3,3 

1981 7,1 3,6 

1987 7,8 3,9 

1982 7,1 3,5 

1998 8,7 4,3 

Fonte: Revista Brasileira de Ciências Sociais 2000 

 

Outro método utilizado é o da renda per capita de um ou dois dólares por dia. O Banco 

Mundial calcula a proporção de pobres ou extremamente pobres no mundo por esse 

parâmetro, como forma de unificar a capacidade de compra em nível mundial através de 

uma mesma moeda. Os dados de 1998 indicam que, dos 6 bilhões de habitantes do mundo, 

2,8 bilhões (quase a metade) vivem com menos de 2 dólares por dia, e 1,2 bilhão (um 

quinto), com menos de 1 dólar por dia (Banco Mundial, 2000). Pior: o relatório sobre o 

Desenvolvimento Mundial 2000/2001 indicou que na América Latina, sul da Ásia e África 

subsaariana, o número de pobres tem aumentado. No Brasil, os dados de 1997 indicam que 

5,1% da população vivem com menos de um dólar por dia (Banco Mundial, 2000).  

 

2.1.2 COMPARAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS MÉTODOS DE 

MENSURAÇÃO DA POBREZA 
 

Considerando os vários estudos relacionados ao assunto, vale destacar as diversas formas de 

apresentação de metodologias para a mensuração da pobreza. 

 

Dependendo do método utilizado e da linha de pobreza adotada, o número de pobres pode 

aumentar ou diminuir (quadro 1). Numa comparação entre o cálculo baseado no salário 

mínimo e o que utiliza a estrutura de consumo, nota-se que o grande problema são as 

diferenças regionais de custo dos alimentos que compõem a cesta alimentar e os serviços 

tidos como necessários (Transporte,vestuário etc.)  
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A proporção do salário mínimo é um bom indicador quando o objetivo é a comparação entre 

municípios, porém a estrutura de consumo baseada em necessidades nutricionais e no custo 

da cesta alimentar e serviços básicos reflete melhor a condição da pobreza absoluta. 
 

Quadro 01 - Estimativas de indigência e pobreza segundo autores selecionados – Brasil 
1990/99.  
Anos e Áreas % pobres 

Hoffmann 
(2001) * 

% indigentes 
Rocha (2000) * 

% indigentes 
Arias (1999) 

% indigentes 
Ferreira et al. 
(2000) 

1990 – Total 
Metropolitana 
Urbana não metrop. 
Rural 

 17,4 
11,7 
13,5 
33,3 

23,4 
13,4 
19,2 
47,3 

 

1993 – Total 
Metropolitana 
Urbana não metrop. 
Rural 

24,7 
13,8 
21,2 
49,6 

16,1 
12,1 
12,9 
30,0 

20,2 
12,9 
16,5 
39,3 

 

1995 – Total 
Metropolitana 
Urbana não metrop. 
Rural 

17,9 
8,2 
14,8 
40,1 

10,4 
7,1 
8,5 
20,3 

15,5 
7,9 
12,7 
33,7 

 

1996 – Total 
Metropolitana 
Urbana não metrop. 
Rural 

18,9 
8,8 
16,0 
42,1 

10,2 
6,8 
8,3 
20,3 

13,9 
7,1 
11,3 
30,8 

22,6 
7,47 a 10,07 ** 

10,22 a 30,82*** 
52,0 

1997 – Total 
Metropolitana 
Urbana não metrop. 
Rural 

18,6 
9,2 
15,4 
41,5 

9,4 
6,6 
7,6 
18,6 

13,0 
6,7 
10,4 
29,8 

 

1998 – Total 
Metropolitana 
Urbana não metrop. 
Rural 

18,1 
9,4 
14,8 
40,2 

 
9,1 
7,0 
7,3 
17,0 

  

1999 – Total 
Metropolitana 
Urbana não metrop. 
Rural 

18,1 
10,1 
15,1 
38,5 

8,7 
7,1 
7,3 
15,3 

 29,0 

Fonte: Takagi, Graziano de Souza & Del Grossi (2001) apud  IE/UNICAMP – Texto para discussão – Nov 2001 
* LI = renda familiar per capita igual ou inferior a ¼ s. m . de agosto de 1980 
** Proporção de indigentes para Região Metropolitana Central(7,47%) e metropolitana periférica (10,07%) 
*** Proporção de indigentes para áreas urbanas de grandes cidades (10,22%) e pequenas cidades (30,82%). 
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Na tentativa de esclarecer os valores obtidos no quadro 1 de acordo com cada fonte, a seguir 

podem ser visualizadas algumas das diferenças entre as diversas metodologias, inclusive 

com suas vantagens e desvantagens (quadro 2)    

Quadro 2 -Comparação de alguns métodos para mensuração da pobreza e da indigência no Brasil 
Método Vantagens Desvantagens  Dados 

mais 
recentes 

Fonte 

% da população abaixo da Linha de Pobreza 
% da população com 
renda familiar per 
capita < ¼ s. m. 
(R$46,15 em 
setembro de 1999) 

Medição mais 
prática e 
transparente 

- valor do s. m. não é uma 
medida adequada das 
necessidades básicas da 
população 
- mesma linha para o país 

18,1 % da 
população 
em 1999 

Hoffmann 
(2001) 

% da população com 
renda < U$$ 1,00 por 
dia   

Permit e 
comparações 
internacionais 
diretas 

- não leva em consideração a 
diferança de custo de vida entre 
países e dentro dom país  
- taxa de câmvio pode ter grande 
variação ao longo do tempo 

5,1 % da 
população 
em 1997 

Banco Mundial 
(2000) 

% da população abaixo da Linha de indigência  
Linha de indigência 
da CEPAL 

 - valor não atualizado (fonte dos 
dados é o Endef de 1974/1975). 
- diferança da LI entre áreas 
rurais e metropolitanas únicas e 
arbitrárias (25%) 

1990 
31.679.095 
pessoas ou 
21,94% da 
população 

IPEA/Mapa da 
fome  

Linha de indigência 
comissão composta 
por IBGE, IPEA e 
Cepal 

Estudo bastante 
detalhado. 
Buscando suprir as 
deficiências dos 
demais métodos 

- valor não atualizado. Para 
áreas urbanas e rurais foi 
calculada a média simples da 
cesta do Endef (de 1974) com a 
cesta metropolitana calculada 
com base da POF 1987/88 

1997: 13% 
da 
população 

Arias (1999) 

Linha de indigência 
de Sônia Rocha 
(linha em 1999 varia 
de R$ 20,37 – 
Centro-Oeste rural a 
R$ 41,86 - RMRJ 

Série histórica 
longa, vastante 
detalhada, sendo 
referência nacional 
para ao estudos de 
pobreza 

- utiliza mesma estrutura de 
consumo regional de entre áreas 
urbanas e rurais do Endef de 
1974/1975. 

1999: 13,6 
milhões ou 
8,7% da 
população 

IPEA/Sônia 
Rocha 

Linha de Indigência 
de Ferreira e 
Lanjouw & Néri 
(2000) e Camargo e 
Ferreira (linha em 
1999 de R$ 75,00) 

Utilizaram dados 
mais atuais para 
estrutura regional 
de consumo 

- utilizam a PPV, que teve baixa 
abrangência amostral (só regiões 
Nordeste e Sudeste e só 5.000 
domicílios) e questionários e 
metodologias com restrições. 

1999: 29 
% das 
pessoas 

Ferreira, 
Laonjow &Néri 
e Camargo 
&Ferreira 
(PUC-RJ, 
Banco Mundial 
e FGV) 

Fonte: Texto para discussão. IE/UNICAMP,Nov 2001 
            Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).  
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Quanto as estimativas de pobreza e indigência segundo ao autores selecionados (quadro 1) 

observa-se que na comparação entre os índices obtidos pelos autores citados, apesar de os 

valores demonstrarem uma certa equiparação, existe divergência nas metodologias, pois 

mesmo considerando a mesma linha de indigência os percentuais obtidos são diferentes. 

Provavelmente, Hoffmann, Considera a linha de pobreza o dobro da Linha de Indigência, 

quando toma como referência o salário mínimo. Porém a sinalização que é dada na análise 

do quadro comparativo é que as divergências provêm da configuração de diferentes fontes 

de dados básicos de pobreza ou da forma com que são tratados os dados.       

 

Na comparação dos métodos para a mensuração da pobreza e da indigência (quadro 2) é 

sentida a dificuldade para o entendimento da incidência da pobreza, pois nos deparamos 

com dificuldades tais como: valores não atualizados, baixa abrangência amostral etc.  Isto 

posto, para mensurar a pobreza, deve-se determinar quem são considerados pobres e buscar 

a medida da forma mais eficaz possível . 

 

A regionalização da mensuração da pobreza aumenta a sensibilidade da percepção da 

situação de pobreza pois poderá primar pela consideração das informações regionalizadas, 

inclusive as referentes ao consumo e renda regionais . Porém, quando a questão é de 

abrangência nacional deve-se apreciar a idéia de um projeto abrangente no qual se determine 

o padrão mínimo aceitável de pobreza da população.    

 
 

2 . 1 . 3   2 . 1 . 3   Indicadores sintéticos de pobreza  

 

Uma vez determinada a linha de pobreza (meio salário mínimo), cabe definir um ou mais 

indicadores que sintetizam a situação de pobreza existente.  Neste trabalho serão 

considerados três indicadores :    A porcentagem de pessoas com renda insuficiente (p0), a 

insuficiência média de renda (p1) e o grau de desigualdade na população com renda 

insuficiente (p2).  Estes três indicadores derivam da fórmula geral proposta por FOSTER, 
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GREER E THORBECKE (Hoffmman 1998), onde são utilizados os valores da linha de 

pobreza, a população total e o número de pobres. 

 

Tais indicadores foram escolhidos por permitirem além da mensuração através do percentual 

de pobres, a comparação entre os municípios, possibilitando também avaliar a situação da 

população que se encontra na condição de pobre considerando a distância da renda dos 

pobres da linha de pobreza bem como a desigualdade entre os pobres.  

A incidência da pobreza (também denominada taxa de pobreza ou percentual de pessoas 

com renda insuficiente) é o indicador padrão mais comum. Descreve o percentual da 

população cuja renda ou despesas de consumo per capita se encontram abaixo da linha de 

pobreza, ou seja, a percentagem da população que não tem meios para comprar uma cesta de 

bens básicos.  

P0 representa a proporção de pessoas que se encontram abaixo da linha de pobreza 

estabelecida.   Este indicador é insuficiente para se avaliar a situação de pobreza.   Por um 

lado ele não se altera ao se reduzir a renda de uma pessoa já situada abaixo da linha de 

pobreza ou, inversamente, ao se elevar a renda dos pobres sem que nenhum deles ultrapasse 

a linha de pobreza.   Por outro lado, é insensível à redistribuição da renda entre os pobres 

(desde que nenhum pobre ultrapasse a linha de pobreza). 

A profundidade da pobreza mede a gravidade da situação dos pobres, o quão abaixo da 

linha de pobreza se encontram seus níveis de consumo. Estreitamente ligado, o hiato da 

pobreza (insuficiência média de renda) mede o déficit total de todos os pobres: sua 

insuficiência de renda em relação à linha de pobreza. Em outras palavras, especifica os 

recursos necessários para que todos os pobres cheguem à linha de pobreza. Portanto, o hiato 

é uma medida muito mais importante que a simples contagem da pobreza, porque leva em 

conta a distribuição dos pobres abaixo da linha de pobreza. 

P1 mede a distância média da renda dos pobres à linha de pobreza.  Este índice pondera a 

cada pobre de acordo com a distância de sua renda à linha de pobreza, diferenciando o muito 

pobre do menos pobre (quanto mais pobre, maior seu peso no índice). 
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O grau de desigualdade  entre os pobres tem relação direta com o hiato médio de pobreza, 

porém, atribui aos que se encontram mais afastados da linha de pobreza – os mais pobres – 

um ‘peso’ maior na agregação que aos que estão mais perto da linha de pobreza – os menos 

pobres.   Quanto maior o valor do índice significa que a desigualdade de renda entre os 

pobres também é maior, ou seja, o universo se constitui de pessoas com renda próxima ao 

limite superior da linha de pobreza e de pessoas com renda tendendo a zero. (o indicador 

varia de 0 a 1).  

 

O grau de desigualdade na população com renda insuficiente mede a desigualdade de renda 

entre as pessoas situadas abaixo da linha de carência de ½ salário mínimo (Rocha 1996). 

 

P2 considera tanto a proporção de pobres e a renda média dos pobres, quanto a desigualdade 

de renda entre os pobres. 

 

2.2  DISCUSSÃO SOBRE AS CAUSAS DA POBREZA 

 

Quanto às causas da pobreza e exclusão social, duas correntes de pensamento se destacam:  

a individualista e a estruturalista. 

 

2.2.1 TESE INDIVIDUALISTA 

 

A tese individualista considera que a pobreza ou exclusão é sempre o resultado de um 

malogro individual e possivelmente de má sorte.   

 

Tendo como fundamento a suposição de que a sociedade é composta por indivíduos, livres e 

distintos entre si, as relações sociais são relações entre indivíduos que pertencem a 

diferentes grupos porque escolheram um cálculo particular de custo/benefício, sendo que o 

objetivo comum a ser perseguido é a maximização de sua utilidade ou bem-estar.  

Acreditam que a interação desimpedida dos indivíduos produz sempre resultados sociais 

ótimos. 
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Os individualistas consideram que a exclusão social é resultado de fatores individuais, 

acreditam que as pessoas são excluídas porque não possuem as qualificações exigidas pelo 

mercado, ou porque deixam de migrar para onde suas habilidades são requeridas, ou porque 

suas prioridades são tais que elas preferem permanecer ociosas, fora dos relacionamentos 

econômicos e sociais que criam a normalidade.     

 

Consideram a liberdade como o mais apreciado de todos os valores.    Utilizam-se do 

princípio da liberdade para justificar as diferanças entre os indivíduos, ao argumentarem 

que, se os indivíduos são livres para irem em busca de seus interesses sejam quais forem os 

seus resultados, não há sentido em comparar suas situações com se todos almejassem o 

mesmo objetivo. 

 

Negam qualquer medida que possa alterar os resultados do mecanismo de mercado ou de 

qualquer outro processo considerado como interação de indivíduos livres (não-coagidos). 

 

Thomas Malthus, na Inglaterra, apresentou uma teoria que o tornou famoso na época e que 

até hoje possui adeptos. Segundo ele, a maior parte dos problemas da pobreza é gerada pelos 

próprios pobres, os quais não têm determinação e força de vontade para trabalhar. Para 

Malthus, a causa da pobreza era a velocidade com que as pessoas se multiplicavam, em 

contraste com a pouca velocidade em que crescia a produção de alimentos. O problema se 

resolveria facilmente se os pobres controlassem seus impulsos sexuais e deixassem de ter 

tantos filhos. Uma vez que sua miséria fosse minorada, eles tenderiam a se reproduzir ainda 

mais (DUPAS 2001).  

Ao conceberem a inclusão social, como sendo, também, resultado das ações individuais, 

defendem a idéia de que tanto a exclusão como a inclusão social são responsabilidades do 

próprio indivíduo.    Utilizam-se de conceitos abstratos tais como dedicação , vontade e 

persistência, enfatizando que a falta destes é que impedirá a abertura de novos negócios, a 

competição pelos empregos, a busca por qualificação e assim por diante.   Eles ignoram a 

barreira representada pela falta de capital como fator impeditivo à formação 

empreendedorista do indivíduo.  
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Os individualistas quando responsabilizam os próprios indivíduos pobres pelo seu fracasso, 

apenas consideram o que não fizeram para se adequar ao mercado, sem levar em conta as 

causas desta posição à margem dos relacionamentos econômicos e sociais. Para ilustrar tal 

incoerência pode-se citar Sen (1990): 

 

                Os fracassados e os oprimidos acabam por perder a coragem de desejar coisas que 

outros, mais favoravelmente tratados pela sociedade, desejam confiantemente. A 

ausência de desejo por coisas além dos meios de que uma pessoa dispõe pode 

refletir não uma valoração deficiente por parte dela, mas apenas uma ausência de 

esperança, e o medo da inevitável frustração. O fracassado enfrenta as 

desigualdades sociais ajustando seus desejos às suas possibilidades. (Revista 

Brasileira de Ciências Sociais 2000) 

 

Quanto à desigualdade, por vislumbrarem sua origem nas naturais e inevitáveis diferenças 

entre os indivíduos, são contrários às tentativas de resolvê-la por meios institucionais.     

Exigem o desmantelamento das instituições de bem-estar social e a desregulamentação do 

mercado de trabalho.      Consideram o sistema de proteção ao trabalhador como fator de 

agravamento de exclusão social, ao considerá-los obstáculos para a expansão da atividade 

econômica e do emprego. 

 

Concernente à distribuição de renda, acham que ela pode criar um crescente exército de 

pobres profissionais.    Argumentam que “tudo” deve ser feito para incentivar o pobre para 

que possa ajudar a si mesmo a sair da pobreza, trabalhando duro, mantendo-se sóbrio e 

cultivando hábitos de autodisciplina, economia, calculismo, etc.. 

 

Os liberais clássicos lutaram contra sistemas tradicionais de privilégios, que sufocavam a 

liberdade individual e instituíam a desigualdade entre membros de diferentes grupos sociais.   

Atualmente os neoliberais lutam contra o estado de bem-estar social, que se envolve 

ativamente em políticas redistributivas mediante tributação progressiva e despesas sociais. 
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Os neoliberais brasileiros tentam limitar esquemas de tributação redistributiva utilizando-se 

dos seguintes argumentos: Parte excessiva da receita tributária é desperdiçada na folha de 

pagamento dos servidores públicos; muito pouco desta receita chega aos necessitados; a 

tributação da renda ou da propriedade desencoraja a acumulação de capital e portanto a 

criação de empregos que poderia ajudar o pobre muito mais do que a assistência pública.  

Vêem a educação pública como o principal instrumento para o desenvolvimento da 

qualificação e motivação e, portanto, o melhor meio de reduzir a exclusão social, sendo a 

única despesa social que eles apóiam (Singer 2001).       

 

2.2.2 TESE ESTRUTURALISTA: 

 

A concepção estruturalista é dividida entre os paradigmas marxista e o keynesiano.  O 

paradigma marxista se opõe às teses individualistas de que a exclusão é sempre resultado do 

indivíduo.  Os marxistas lutam por políticas redistributivas, pois consideram a sociedade de 

classes injusta, gerando inevitavelmente um grande volume de exclusão social.      

 

Tendo admitido que o socialismo, conforme idealizado – modelo de sociedade na qual, em 

princípio, ninguém é excluído – entrou em colapso; o projeto socialista tem de ser 

redesenhado, tendo como desafio encontrar um caminho que concilie as potencialidades de 

liberação de um mercado competitivo com os controles institucionais que reduzam 

sistematicamente a desigualdade e as exclusões sociais.  (Singer 2001).  

 

Os marxistas conjecturam uma economia de mercado na qual a competição seria limitada 

por acordos extra-mercado de modo a garantir que todos tenham uma chance justa de 

integrar a economia através de emprego, de contrato, de associação ou como operadores 

autônomos. 

 

Contrariamente aos individualistas, que supõem que a maioria das pessoas pode escolher sua 

classe, os marxistas costumavam realçar que a grande maioria era nascida de famílias pobres 

e não tinha alternativa senão permanecer na classe trabalhadora, como seus antepassados.   
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Discordam dos individualistas quanto a tese de que a exclusão é sempre resultado de um 

malogro individual e possivelmente de  má sorte. 

 

O paradigma Keynesiano rompeu com os neoclássicos que acreditavam no equilíbrio e que 

qualquer desemprego remanescente era considerado “voluntário”.    Keynes contrariou a 

ortodoxia ao sustentar que o nível de emprego é determinado não pela oferta e demanda no 

mercado do trabalho e sim pela demanda agregada, que é a soma da despesa total das 

famílias e do governo como consumidores e das empresas como investidores.    O nível de 

emprego é determinado pela relação entre a oferta agregada e a demanda agregada.  

 

 Para evitar a exclusão social do emprego, o governo pode incrementar a efetiva demanda 

através de gastos públicos discricionários ou pela administração da oferta de dinheiro com o 

fim de trazer a taxa de juros a um patamar que possa encorajar o investimento privado.  

 

O estabelecimento do crescimento econômico e da estabilidade de preços como metas 

gerais para a administração da economia se apresenta como marca estruturalista do 

Keynesianismo; porém não concordam que a competição incontrolada no mercado consiga o 

equilíbrio ideal entre elas.  

 

Os estruturalistas, considerando o livre mercado, acham que as instituições de bem-estar 

social são indispensáveis à proteção dos “perdedores” do jogo econômico, para que estes 

possam retornar ao mercado com alguma chance. Para eles o desmanche do estado de bem-

estar social é possivelmente a principal causa de agravamento da exclusão social na maioria 

dos países. Defendem o engajamento do governo sistematicamente na distribuição da renda, 

em espécie ou em natura, de tal sorte que ninguém corra o risco de não ver atendidas suas 

necessidades básicas. 

 

Para os estruturalistas a exclusão social é principalmente determinada pela dinâmica das 

empresas e outras estruturas supridoras de renda, e não pode ser sobrepujada atuando-se 

sobre a oferta de trabalho (Singer 2001). O combate à exclusão deve ser composto por ações 

que visam preparar o indivíduo para o mercado, contemplando, também, o suprimento das 
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necessidades que permitam participar das decisões da sociedade, seja com melhor grau de 

instrução, participação política ou controle social.   

Quanto à desigualdade, consideram-na como uma decorrência natural da economia de 

mercado , que precisa ser contrabalançada por mecanismos que redistribuam a renda, direta 

ou indiretamente dos ricos aos pobres.  

Os estruturalistas acentuam a incapacidade de o capitalismo engendrar um processo de 

inclusão social verdadeiramente para todos e enxergam os excluídos como vítimas da lógica 

do capitalismo ou do laissez-faire. Consideram como dever do estado a promoção de 

processo público de inclusão social, sustentando e treinando os desempregados, financiando 

e assistindo de diversas maneiras a pequenas empresas ou comunidade de trabalho , 

redistribuindo terras subutilizadas entre os camponeses, etc.  A luta ativa contra a 

discriminação de raça e de gênero seria outra importante forma de geração de um processo 

de inclusão social patrocinado publicamente(Singer 2001).  

 

A falta da propriedade dos meios de produção ou de riqueza financeira acumulada, da 

qualificação profissional demandada pelo mercado e de emprego, mesmo que de baixa 

qualificação, são os principais fatores que impelem o indivíduo a ser pobre. Figura também 

como grande indutor de nossa pobreza, o nível das taxas de juros brasileiras, entre as 

maiores do mundo. (Singer 1999).  

 

Sistematizando as causas da pobreza apontadas por Singer, nota-se um ciclo vicioso ao 

considerar que o cidadão sem qualificação terá maior dificuldade de conseguir emprego, não 

tendo, portanto, renda nem para satisfazer suas necessidades básicas quanto mais para 

conseguir acumular e se tornar detentor de algum meio de produção. Quanto às taxas de 

juros, é sabido que quanto maior, menos atrativos serão os investimentos que poderiam 

alavancar um crescimento e gerar maior renda agregada. 

 

Camargo (2000) a partir do conceito de pobreza como ausência de renda, classifica como 

causas; o capital físico deficiente, a geração de produto de baixo valor agregado e de renda, 

a baixa utilização do fator trabalho, o reduzido poder de barganha do trabalhador e o baixo 

nível de educação. 
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Ao falar de capital físico deficiente traz implícita a idéia da baixa utilização de tecnologia, o 

que pode ser confirmado com a geração de produto de baixo valor agregado. O reduzido 

poder de barganha do trabalhador que figura como causa da pobreza, ocorre devido ao 

desmonte de todas as conquistas obtidas pelos trabalhadores ao longo dos anos, devido às 

conseqüências da globalização. O investimento em capital humano através do aumento do 

acesso ao ensino e qualidade da educação possibilitaria ao cidadão, se adequar às mudanças 

requeridas pelo mercado de trabalho.  Sabe-se que a conformação da alocação da força de 

trabalho entre os setores da economia tende fortemente a se concentrar na prestação de 

serviços e comércio.    O trabalhador não qualificado fica numa situação difícil pois não 

somente a indústria opera com alta taxa de tecnologia, mas também o setor de serviços 

congrega alto grau de atrelamento à tecnologia da informação.   

 

O desenvolvimento social não decorre automaticamente do desenvolvimento econômico, 

mas no atual contexto de globalização das economias e dos mercados, e no decorrente 

processo de ajuste estrutural que vêm experimentando economias do Terceiro Mundo, a 

tendência atual é de o crescimento econômico vir acompanhado de um decréscimo da 

capacidade de criação de novos empregos, e, no caso particular de nossas economias, do 

volume de postos de trabalho já existentes associado a uma crescente deterioração da 

qualidade do emprego.  
 

2.3 DISCUSSÃO SOBRE AS POLÍTICAS DE ERRADICAÇÃO DA 

POBREZA 

 

Quanto às formas de políticas para erradicação da pobreza ou exclusão social, existem duas 

correntes de pensamento: a que se pauta pela universalização de políticas sociais e a que 

defende a focalização de gastos sociais. 

 

2.3.1 UNIVERSALIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS: 

 

O conceito de universalização expresso na constituição federal de 1988 (inciso I do § único 

Art 194), figura como objetivo de competência do poder público para organização da 
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seguridade social. Quanto à saúde é citado ao mencionar (Art 196) que é direito de todos e 

dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação.   

 

É associado ao Estado de bem-estar social.   Propugna que os serviços de Estado e as 

políticas sociais devem ser universais, ou seja, voltados para toda a população, 

indistintamente.  O termo Estado do Bem-Estar Social refere-se a um tipo de intervenção do 

Estado caracterizado pelo estabelecimento de um sistema de proteção social definido por 

meio da existência de direitos sociais universais, ou seja, que beneficia a todos, em termos 

de saúde, educação, habitação e garantias sociais (aposentadoria, doença, acidentes do 

trabalho, desemprego, salário-família). 

 

No Brasil, como na América Latina, o Estado de Bem-Estar, em termos de direitos, surgiu 

cedo e se desenvolveu de modo progressivo. No entanto, a partir do final dos anos 70, 

quando a instalação dos sistemas de proteção social na América Latina estava praticamente 

completada, podia-se notar uma defasagem muito grande entre direito e realidade.   Em 

contradição com a legislação, na realidade, a universalização e a homogeneização 

proclamadas parecem bem longínquas (Salama 1997).  

 

A defasagem entre direito e realidade, ligada às relações de força existentes entre classes 

sociais, ao regime de acumulação específico e à fraqueza dos recursos tributários/fiscais, 

tende a se aprofundar com a crise dos anos 80. O setor informal engorda e, com ele, a 

quantidade de excluídos da proteção social.   Tal evolução do setor informal, assim como o 

aumento do desemprego e a queda dos salários, provocam uma diminuição sensível dos 

recursos financeiros do sistema, diminuição ainda mais grave dado o fato de que, 

simultaneamente, o número de aposentados aumenta muito.  Outro fator de aprofundamento 

da defasagem entre direito e realidade diz respeito às políticas de ajustamento de cunho 

ortodoxo que são freqüentemente acompanhadas por uma queda, em valor absoluto ou em 

porcentagem do PIB, dos gastos sociais, em particular para a saúde.  
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Os universalistas defendem a ampliação progressiva de serviços e benefícios sociais.  

Atingindo todo o universo de beneficiários.   O tradicional modelo universalista prevê uma 

gestão centralizada e unificada dos programas sociais.   O Estado é o provedor dos serviços 

públicos, com pouca ou nenhuma ênfase na parceria com o setor privado ou com o terceiro 

setor.   É o modelo vigente no Regime Geral da Previdência Social (INSS), no SUS (Sistema 

Único de Saúde) e na Educação (Primeira Leitura 2003). 

 

2.3.2 FOCALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS: 

 

É o conceito que passou a ser defendido nos anos 90 como compensação às políticas de 

ajuste fiscal, implementadas nos países em desenvolvimento.  É associado ao 

neoliberalismo.   Defende que os gastos e programas sociais sejam voltados prioritariamente 

para os mais pobres, como forma de compensar o corte de gastos estatais e diminuir a 

desigualdade de renda. Propugna a descentralização da gestão dos programas, para evitar a 

burocracia e os desvios de recursos. Defende a parceria público-privado-terceiro setor para 

compensar a redução de investimentos estatais.   Enfatiza a necessidade de contrapartida 

para que o beneficiário de programa social tenha condições de se emancipar no futuro.  É o 

modelo vigente em programas como Bolsa-Escola e Bolsa-Renda e deve nortear a nova 

política social estudada pelo governo (Primeira Leitura 2003). 

 

Segundo Spozati (1999) a “moderna concepção de cidadania neoliberal” é 

“focalizada” em acessos de restrito alcance social e vincula claramente direitos com 

obrigações. Passam a existir sanções e controles para permanências nos programas 

sociais, que oferecem oportunidades – mesmo que frágeis – e exigem 

responsabilidades – nem sempre poucas. Os gastos sociais passam a incluir 

avaliações regulares a fim de constatar, ou não, a presença de fraude aos critérios 

das “focalizações”, a fim de averiguar se são efetivamente os mais pobres dentre os 

pobres que estão se valendo da proteção social (Spozati 1999). 
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2.3.3 UNIVERSALIZAÇÃO VERSUS FOCALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS 

SOCIAIS: 

 

Theodoro e Delgado (2003), para subsidiar o debate entre Universalização e Focalização, 

utilizam a desigualdade existente no Brasil e abordam o tratamento contemporâneo que 

vem sendo dado ao problema pelas instituições fundamentais (Estado, mercado, ordem 

jurídica etc.) como causa de sua reprodução. Há um conjunto de fatores que direta ou 

indiretamente, contribuem para a continuidade e reprodução das desigualdades. 

 

Tendo em vista o quadro crítico de desigualdade de renda no país, recomendam um projeto 

nacional mais amplo de inclusão, o qual comportaria além das políticas de transferência de 

renda, outras políticas mais estruturais.   Afirmam que o combate à pobreza não pode ser o 

objetivo único da política social, ou seja, deve haver projetos que visam à inclusão social e 

também protejam as camadas de não pobres para que a pobreza não se transforme em 

circulo vicioso. 

 

Como crítica ao argumento focalista dizem que sua proposta peca quanto à abrangência, que 

deveria ser mais global e, no entanto, realiza um afunilamento da questão social para a 

órbita exclusiva da política social, ao mesmo tempo em que transfere o debate sobre essa 

política da ótica do direito para uma ótica do gasto social. Esta transferência do debate 

sinaliza para a direção inversa à da perspectiva de política social introduzida pela 

Constituição de 1988. 

 

Com tal exclusividade dada à política social aliada à “justificativa” do gasto social baseado 

no argumento financeiro como norteador ou como a restrição básica da ação governamental, 

o discurso da focalização faz toda a discussão da política social se direcionar para o âmbito 

da “escolha pública eficiente” em detrimento de uma restrição absoluta. Tal restrição 

absoluta significa que o universo de pobres (os que necessitam de assistência) é bem maior 

que os escolhidos através de uma seleção ditada pela disponibilidade de recursos. 
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O argumento neoliberal de que os recursos atuais são suficientes bastando alocá-los de 

maneira eficaz, eficiente e focalizada, contraria as inovações da constituição que trouxeram 

à tona a idéia da política social como instrumento de inclusão social através de políticas 

universalistas e de extensão de direitos sociais às camadas mais pobres da população.  

 

Theodoro e Delgado (2003) denominam de “focalização da pobreza”, o direcionamento para 

uma política social de pequeno alcance cuja forma - transferências de renda para os 

eternamente pobres ou carentes – não se encontra cercada de mecanismos de inclusão das 

pessoas mais pobres institucionalizando sua condição de pobre. 

 

Congregam a opinião de que a política social no Brasil deve ser contemplada com volumes 

de recursos substancialmente superiores aos atuais para que direitos sejam preservados e 

estendidos aos segmentos ainda não incorporados. O discurso neoliberal caracteriza 

como privilegiados os trabalhadores formais que têm acesso a bens e serviços públicos não 

disponíveis para toda a sociedade e passam a caracterizá-los como um rol de privilégios a 

serem desativados em prol dos programas focalizados 

 

Ainda destacam a necessidade de se reforçar a centralidade dos programas universais e da 

manutenção e extensão das políticas inclusivas no âmbito da saúde, da previdência, da 

assistência social, do trabalho e da Reforma Agrária; apesar de reconhecerem a importância 

dos programas de transferência de renda.  

 

Segundo os autores, a política de focalização consolidaria e engessaria a desigualdade, o que 

significa o abandono do projeto efetivo de combate à pobreza e de construção de um sistema 

amplo de proteção social.   

 

Depreende-se também desta discussão que a política social na perspectiva neoliberal se 

comporta como um paliativo às transformações causadas por um mercado pouco regulado e 

produtor de desigualdades. O livre mercado atuando na forma de produção capitalista com 

constantes transformações que visam apenas acumulação de lucros, impõe a socialização 

dos prejuízos. 
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Ainda da perspectiva da afirmação das políticas focalizadas, existem duas opiniões 

contrárias a uma política de proteção social inclusiva: A que a questão social é um problema 

técnico associado à eficácia e que a política social deve atuar após o mercado. 

 

A tecnificação da questão social apresenta a idéia de que a boa política social deveria ser, 

fiscalmente responsável ainda que isso pudesse significar restrições e ou focalizações, ou 

seja, subsidiar os programas sociais com os recursos disponíveis utilizando eficiência 

técnica (controles, focalizações, adequação dos programas, etc.) para dar mais eficácia a 

essa forma de intervenção no social. 

 

Porém o fato de haver restrição orçamentária, causa um tipo de seleção, onde grupos mais 

pobres serão eleitos para receber benefícios em detrimento de grupos pouco menos pobres 

(ou quase pobres).  Tal seleção que destitui os “quase pobres” de direitos, pode levá-los, 

num segundo momento à condição de pobres.  Um circulo vicioso é notado quando por 

causa dos momentos econômicos, a base da distribuição ora é pobre, ora é quase pobre, 

consolidando o status quo e a perpetuação do quadro de desigualdade.   

 

A política social atuando após o mercado como forma de oferecer paliativo para suas 

imprecisões apresenta um eixo explícito que confere um dado direcionamento à política 

social de cunho neoliberal (Theodoro e Delgado 2003).    

 

Diferente da ótica universalista, o mercado atua livre de amarras jurídico-institucionais 

enquanto a política social como uma ação complementar à capacidade alocativa do mercado.  

 

 

2.3.4  IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS 

 

Para a instituição de uma política social verdadeiramente inclusiva, deverão ser 

considerados os tipos de políticas, programas e ações existentes, bem como os objetivos 
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(metas) a serem alcançados, os recursos disponíveis e cuidados na implementação dos 

programas.  

 

Theodoro e Delgado (2003) apresentam uma classificação das políticas sociais na qual são 

identificados três grupos: 

 

    1– Políticas que respondem pela garantia dos direitos sociais básicos já estruturados 

no aparelho de Estado.  Fazem parte a Previdência Básica, SUS-Hospitalização-Consultas, 

Benefícios e Prestação Continuada da LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) e Seguro-

Desemprego; têm como características poderem ser exercidas por iniciativa do cidadão, 

serem protegidas de cortes orçamentários e serem direitos permanentes independente dos 

governos.   

    2 - Políticas que respondem pela garantia dos direitos sociais previstos no 

ordenamento constitucional, mas que, diferentemente do primeiro grupo dependem da 

iniciativa dos governos por meio de ações e programas temporais para que os cidadãos 

possam exercitar os direitos ali designados. Fazem parte o Programa de Reforma Agrária, 

Projetos estruturantes do Programa Fome Zero, Ensino Fundamental-Fundef, Programa de 

Merenda-Escolar, etc. Seus recursos orçamentários em geral estão vinculados 

constitucionalmente, mas não estão protegidos dos cortes.     

    3 – Políticas que correspondem a situações emergenciais e a projetos transitórios, 

referidos geralmente ao mandato do dirigente político, e que, em geral, atendem a uma 

ampla e difusa demanda social, ainda não estruturada no aparelho de Estado. Correspondem 

ao atendimento a riscos e carências sociais não previstas nas situações anteriores.  Grupos 

sociais excluídos dos atendimentos previstos em 1 e 2, além das ações assistencialistas e de 

clientelismo (por distorção). 

 

A presente classificação permite destacar a idéia de que os dois primeiros grupos não podem 

ser preteridos em prol dos programas do grupo três, o que poderá causar o desmonte efetivo 

do Estado Social inaugurado com a constituição de 1988.  Assim sendo, as políticas do 

grupo “1”, base de uma política inclusiva e do grupo “2”, compostas por programas 
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estruturantes, devem ser acompanhadas por programas do tipo “3”, que visam atender às 

situações de vulnerabilidade, exclusão ou emergências não previstas nos anteriores.     

 

Após a análise do tipo de política social, outro passo importante é a determinação dos 

objetivos a serem alcançados pelos projetos e programas que possam vir a fazer parte de sua 

composição. 

 

Camargo (2003) ao considerar que a estruturação da política social de um país depende do 

grau de desenvolvimento, da porcentagem de pobres e do grau de desigualdade, desenvolve 

uma discussão e aponta para três possíveis objetivos para a definição de programas sociais: 
 

  1 – Redução das desigualdades na distribuição de renda e da pobreza decorrentes de uma 

economia de mercado. Neste caso sinaliza para a utilização de programas que visassem a 

igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. É quando demonstra a importância da 

focalização ao propor que neste contexto os programas sociais deveriam ser desenhados para 

atender fundamentalmente aos grupos relativamente mais pobres da população. 

 

  2 – Criação de uma rede de proteção social para todos os cidadãos do país visando à 

manutenção de um padrão de vida mínimo adequado à sobrevivência. Tal rede de proteção 

social atuaria diante de imprevistos – como desemprego, acidentes de trabalho e doença – ou 

diante de situações previsíveis como a perda de capacidade de trabalho por idade avançada. 
 

   3 -  Manutenção do padrão de vida de todos os cidadãos, através da universalização do 

total da oferta de serviços sociais disponíveis. Para cumprir este objetivo o governo deveria 

gozar de situação financeira tal, que lhe desse condições de prover a proteção a todos os 

cidadãos, a qualquer tempo, diante de situações imprevistas ou previsíveis de modo a não 

deixar que ocorra uma queda no padrão de vida do cidadão.  

 

Outra discussão importante é a que analisa a relação entre os recursos disponíveis e os 

objetivos a serem alcançados pela política social. Os tipos de políticas e os objetivos 

almejados dependem de uma priorização, que determinará o grau de focalização ou 

universalização da ação na área social tendo em vista a escassez de recursos. Ao relacionar a 

disponibilidade de recursos com o 1º objetivo, observa-se que quanto mais focalizados 
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forem os gastos do governo, maior o efeito desses gastos na redução do grau de 

desigualdade na distribuição da renda e na diminuição da pobreza no país. Para atender ao 2º 

objetivo, quanto mais universais forem os programas, menor o montante que pode ser 

destinado a cada programa individualmente. Para o 3º objetivo, quanto mais universal for o 

sistema, menor a parcela de recursos destinada aos grupos mais pobres da população. 

 

Determinada a política a ser adotada e os objetivos pretendidos, resta ainda a implementação 

dos programas, com os quais se devem tomar alguns cuidados adicionais visando evitar 

distorções. Tais distorções remetem aos controles necessários à implementação dos 

programas sociais para evitar a perda de eficiência. 

 

Camargo (2003) ao abordar os problemas com a eficiência, utiliza o conceito “incentivos” 

significando estímulo à acomodação do indivíduo ou à utilização do sistema por quem não 

necessita. 

 

Tais incentivos podem ter uma conotação negativa significando distorções que acabam 

tornando os programas menos efetivos e gerando ineficiências na alocação de recursos e 

outra positiva significando motivação à luta para mudança de situação, através de 

contrapartida. Como exemplo, cita o sistema de seguro desemprego, onde um trabalhador ao 

ficar desempregado recebe um benefício cujo valor é próximo de seu salário por um período 

muito prolongado, criando um incentivo para que esse trabalhador reduza a intensidade de 

busca de um novo emprego. O provimento de assistência universal e gratuita à saúde estará 

gerando um incentivo para que as pessoas utilizem mais o sistema (o que causa aumento dos 

gastos). Garantir pensão a qualquer cidadão quando este atinge certa idade, 

independentemente de ter ou não contribuído para o sistema de previdência social ao longo 

de sua vida útil, o sistema estaria gerando um incentivo para que aqueles cidadãos cuja 

renda estiver próxima à pensão não contribuam para a previdência. 

 

Nos programas que exigem contrapartida tal como o Bolsa-escola, os incentivos são vistos 

através dos efeitos renda e substituição. Através de contrapartidas exigidas dos 

beneficiários, por exemplo, a obrigação das famílias manterem seus filhos matriculados na 
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escola; denota que um aumento na renda deveria levar a um crescimento na demanda por 

educação e as crianças deveriam reduzir a parte do seu tempo dedicada ao trabalho por 

tempo dedicado ao estudo. 

 

Nestes tipos de programa cada um tem sua parte a cumprir, Governo e pessoas atendidas; 

aquele se responsabiliza pela melhora da renda das pessoas atendidas e estas acabam por 

promover a melhora do nível de educação do país.    

 

Os programas que exigem contrapartida partem do pressuposto segundo o qual a sociedade e 

o cidadão devem compartilhar obrigações e deveres. Já os programas de renda mínima, sem 

contrapartidas, partem do pressuposto de que é uma obrigação da sociedade e do Estado 

prover um nível mínimo de subsistência para todo o cidadão.   

 

Camargo propõe que seja adotado o critério geográfico para a delimitação dos beneficiados 

dos programas de renda mínima, pois tal critério consiste em delimitar através da região de 

residência, pois famílias com renda per capita similar tendem a morar em locais próximos 

um dos outros.  
 

Tendo em vista a disponibilidade de recursos bem como as particularidades da 

implementação da política social, nem total focalização é ideal, nem total universalização é 

possível. 

 

3. POBREZA NO BRASIL 

 

3.1  EVOLUÇÃO DA POBREZA NO BRASIL 

 

A questão da evolução da pobreza no Brasil demonstra consenso – entre diversos 

especialistas – no tocante à influência da situação econômica do país e também de sua queda 

de patamar, ao longo das décadas. 
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A visualização da proporção de pobres (tabela 04) permite o entendimento da situação da 

pobreza no Brasil de modo a perceber tal influência da economia e sua evolução 

propriamente dita, pois  nos períodos de crescimento econômico, a incidência de pobreza 

diminuiu ocorrendo o contrário para subperíodos de estagnação econômica.  A trajetória de 

incidência de pobreza no Brasil, do ponto de vista da renda, foi obtida (Rocha 2003) 

utilizando-se cestas de consumo baseadas no Estudo Nacional de Despesas Familiares 

(ENDEF), ajustadas para a evolução dos preços ao longo do período 1970-99. 

 

Segundo Rocha (2003) a proporção de pobres no Brasil apresentou uma forte queda entre 

1970 e 1980. Em 1970 o país apresentava uma proporção de 68,4 % de pobres sendo que a 

divisão da pobreza em estratos apresentava 53,2 % de pobres nas regiões metropolitanas, 

65,3 % nas regiões urbanas não metropolitanas e 78,6% nas regiões rurais. Em 1980 a 

proporção de pobres para o país era de 35,3%, para as regiões metropolitanas 27,2%, 

urbanas não metropolitanas 32,27 % e rural 45,6%. 

 

A década de 1970 marca o período do chamado “milagre brasileiro”, quando o PIB 

apresentou uma taxa média de crescimento de 8,6 % ao ano em termos reais, tendo havido 

substancial aumento da renda para todas as classes de rendimento.      Para o país como um 

todo, a proporção de pobres caiu à metade, de 68 % em 1970 para 35 % em 1980 (tabela 

04), tendo ocorrido decréscimos da incidência de pobreza de forma sistemática em todas as 

regiões e estratos, independentemente de suas características específicas. O número de 

indivíduos com renda familiar per capita inferior às linhas de pobreza específicas declinou 

de 61,1 milhões, em 1970, para 41,3 milhões ,em 1980, apesar de o crescimento da 

população ainda ter se situado no patamar elevado de 2,5 % ao ano.   

 

Houve um aumento da desigualdade regional no que concerne à repartição da pobreza, já 

que foram as regiões mais desenvolvidas, onde se concentravam as atividades líderes do 

crescimento econômico, as que mais se beneficiaram da redução da pobreza no país. 

Segundo Rocha, a desconcentração industrial dos anos 1970 não foi capaz de reduzir a 

participação de pobres nas regiões menos desenvolvidas. 
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Na década de 80, o índice de proporção de pobres oscilou em função dos movimentos de 

expansão e retração econômica típicos do período, mesmo assim apresentando redução no 

período. A proporção de pobres apresentou ligeiro aumento apenas para as regiões 

metropolitanas (28,9 % em 1990) se for comparado com a proporção em 1980 (27,2 %).  O 

país apresentou 30,3 % de pobres, as regiões urbanas 26,8 % e as rurais 39,3 %. 

 

Para Rocha (2003) o impacto do stop and go da economia, especialmente acentuado sobre 

os estratos urbanos e metropolitanos das regiões mais dinâmicas do país, afetou a todos de 

forma direta ou indireta, devido ao comportamento da renda, como pela redução do 

investimento público na área social.    Houve o estancamento do processo de melhoria da 

renda, que vinha ocorrendo simultaneamente com a urbanização e a modernização do país. 

 

A estagnação da renda na década não permitiu melhoria na razão do hiato da renda que 

aumentou ligeiramente no período, significando que os pobres tiveram sua renda média um 

pouco reduzida em relação ao valor da linha de pobreza. A renda média dos pobres no 

Brasil, que correspondia a 59 % do valor da Linha de Pobreza em 1981 passou a 

corresponder a 58 % em 1990. No ano de 1983 a proporção de pobres atingiu o nível mais 

elevado da década por causa do ajuste recessivo, tendo em vista a queda no Produto Real 

Nacional. 

 

A retomada do nível de atividade  iniciada em 1984 permitiu nova tendência de queda dos 

níveis de pobreza culminando com a queda mais forte com a implementação do plano 

cruzado.  

 

O plano, além da estabilização econômica implementou medidas como o abono salarial e o 

reajuste do salário mínimo acima das perdas inflacionárias o que tendeu a permitir maiores 

ganhos de renda na base da distribuição dos rendimentos.  Porém os efeitos dos ganhos do 

plano cruzado foram de curto prazo, pois já em 1997 os ganhos em termos de redução da 

pobreza já tinham sido revertidos. 
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A pobreza no Brasil tornou-se crescentemente urbana.  No final do subperíodo (83 a 86) 

foram caracterizados como sendo os pólos críticos de pobreza no Brasil, de um lado a 

pobreza rural nordestina e de outro as metrópoles de Rio de Janeiro e São Paulo. Fato 

importante a observar é que a proporção de pobres é mais elevada no Norte e no Nordeste, 

reduzindo-se paulatinamente, em direção ao Sul do país. 

 

Lopes (1989) ao abordar a questão da desigualdade regional vista através da pobreza, divide 

o país em duas grandes regiões (Norte/Centro-Oeste/Nordeste e Sudeste/Sul), destacando as 

diferenças em termos de desenvolvimento e condições de trabalho.  Onde constata que a 

primeira apresenta maior proporção de pobres e indigentes por causa do desenvolvimento 

menos favorável.    

 

Na década de 90 os resultados em termos de redução do indicador de pobreza, tiveram a 

influência da estabilização de preços e fizeram observar um novo patamar dos índices de 

pobreza. 

 

A crise do início dos anos 1990 tem características diversas daquela do início da década de 

80, quando houve aumento da incidência de pobreza em todas as regiões e estratos de forma 

generalizada. Nos anos 90 a pobreza teve maior impacto nas regiões mais industrializadas 

com a reestruturação do mercado de trabalho, com o fortalecimento da globalização e suas 

conseqüências (terceirização, precarização das relações de trabalho, etc). O período foi 

marcado pela forte queda da incidência de pobreza, devida ao sucesso do plano de 

estabilização de 1994, o Plano Real. 

 

Além da queda acentuada da proporção de pobres notou-se também a redução da razão do 

hiato, evidenciando que o seu impacto não se deu apenas sobre as pessoas com renda 

próximo à linha de pobreza, mas para todo o espectro de pobres. 

 

De 1989 a 1993 o índice de proporção de pobres para o Brasil se manteve estável apesar da 

recessão.  Esta estabilidade deveu-se ao dinamismo próprio demonstrado por algumas áreas 
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(áreas rurais de Minas Gerais/Espírito Santo, Sul e Centro-Oeste) onde se verificou um forte 

declínio da proporção de pobres. 

 

A modernização agrícola nestas áreas teve efeito favorável sobre a pobreza rural, seja pela 

incorporação dos pobres em atividades mais rentáveis, inclusive atividades não agrícolas nas 

áreas rurais, seja expulsando as pessoas para as áreas urbanas (Rocha 2003). 

 

O fato de a metrópole de São Paulo ser considerada ponto focal da reestruturação produtiva 

na indústria, justifica o impacto mais intenso da proporção de pobres resultado da crise 

recessiva. A proporção de pobres na metrópole paulista evoluiu de 34 % em 1990 para 43 % 

em 1992. 

 

Segundo Rocha (2003), o impacto da crise no estrato urbano foi mais acentuado também em 

São Paulo cuja proporção de pobres passa de 21 % em 1990 para 27,5 em 1993. Essa 

sensibilidade à crise do estrato urbano paulista é reveladora do elevado grau de integração 

produtiva entre a metrópole e seu entorno urbano, resultando na maior difusão no estado dos 

impactos adversos sobre a renda.  

 

O Plano Real reduziu a inflação que atingia 48 % ao mês em julho de 1994, à taxa anual de 

22 % em 1995. Alguns dos fatores que contribuíram para a forte redução da pobreza 

absoluta no período, em relação ao verificado em 1993, foram o aumento do nível de 

renda e a melhoria da distribuição do rendimento. 

 

Vale destacar que os ganhos se deram na base da distribuição.  Essa evolução favorável dos 

rendimentos da base da distribuição tem como fatores explicativos o comportamento 

moderado dos preços dos produtos alimentares - que favoreceu aos mais pobres, devido à 

ponderação maior dos produtos do grupo alimentação na estrutura de despesa dessas 

famílias e o aumento do salário mínimo em 42 % em maio de 1995, que teve impacto sobre 

os benefícios previdenciários e assistenciais. 
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A elevação dos rendimentos, em geral, e na base da distribuição, em particular, resultou em 

efeitos diretos sobre a redução da pobreza absoluta. A proporção de pobres passou de 44 % 

(62,6 milhões de pessoas), em 1993 para 33,32 % (49 milhões de pessoas) em 1995. Cabe 

observar ainda que, apesar da queda significativa da proporção de pobres, também se 

reduziu em geral a razão do hiato.  Assim, mesmo aqueles que permaneceram pobres depois 

da estabilização tiveram sua renda aumentada, o que só não ocorre nas regiões onde as 

proporções eram as mais baixas no país, Sul e Centro-Oeste. 

 

No período de 1996 a 2000 notou-se o esgotamento dos efeitos distributivos do plano de 

estabilização.  A impossibilidade de a pobreza absoluta continuar a se reduzir após 1995, 

esteve ligada à situação macroeconômica delicada que resultava de uma taxa de câmbio 

sobrevalorizada e de déficits públicos crescentes. 

 

Barros (2000) analisou a evolução da pobreza e da indigência no Brasil entre 1977 e 1998 

através de dados das Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios (PNADs) realizadas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), também abordando a pobreza do 

ponto de vista da insuficiência de renda.  

 

 Os percentuais de pobres no Brasil ao longo da série observada (tabela 09), apesar de 

poderem ser considerados altos, tiveram um decréscimo, e inclusive pode-se dizer que 

houve uma mudança de patamar significativa, tendo em vista a duradoura estabilidade 

(média) em torno de 43 % de 1977 a 1993.    Agora com 33% da população brasileira na 

condição de pobre por viverem com uma renda inferior à estipulada como linha de pobreza, 

podemos dizer que atualmente ainda temos um grande problema com relação ao combate à 

pobreza, pois este percentual corresponde a nada menos que 50 milhões de brasileiros.     

Agrava-se a situação ao saber que deste contingente, 42 % se encontra num estágio ainda 

pior, pois podem ser classificados na condição de indigentes, por não terem renda nem para 

satisfazer suas necessidades mais básicas em alimentação.  São 21 milhões de brasileiros 

cujas rendas estão abaixo da linha de indigência.  
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Tabela 09 - Evolução temporal da indigência e da pobreza no Brasil 

Indigência Pobreza  

ANO Percentual 

de 

Indigentes 

Hiato 

médio da 

renda 

Nº de 

indigentes 

(milhões) 

Percentual 

de Pobres 

Hiato médio 

da renda 

Nº de Pobres 

(milhões) 

1977 16,3 5,8 16,8 39,6 17,2 40,7 

1978 20,7 9,7 22,0 42,2 21,0 45,2 

1979 15,9 5,7 17,3 38,8 16,9 42,0 

1981 18,8 7,2 22,0 43,1 19,5 50,6 

1982 19,4 7,4 23,4 43,1 19,8 51,9 

1983 25,0 9,8 30,7 51,0 24,5 62,7 

1984 23,6 8,8 29,8 50,4 23,5 63,5 

1985 19,2 7,1 25,1 43,5 19,7 56,9 

1986 9,8 3,4 13,1 28,2 11,3 37,6 

1987 18,5 7,2 25,1 40,8 18,7 55,4 

1988 22,1 9,1 30,5 45,3 21,8 62,5 

1989 20,7 8,5 29,3 42,9 20,6 60,6 

1990 21,3 8,8 30,8 43,8 21,1 63,1 

1992 19,3 8,6 27,1 40,8 19,7 57,3 

1993 19,5 8,5 27,8 41,7 19,8 59,4 

1995 14,6 6,0 21,6 33,9 15,3 50,2 

1996 15,0 6,6 22,4 33,5 15,6 50,1 

1997 14,8 6,3 22,5 33,9 15,4 51,5 

1998 13,9 5,8 21,4 32,7 14,7 50,1 

Fonte: Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo 2000 

Notas: . Foram utilizados dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). 

            . As linhas de indigência e pobreza utilizadas foram as da região metropolitana de 

São Paulo. 
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A dimensão regional da pobreza (Tabela 10) pode ser visualizada quando numa comparação 

entre as grandes regiões, nota-se a maior incidência de pobreza nas regiões menos 

industrializadas.  As diferenças apresentadas podem nortear as ações de combate à pobreza, 

por parte do governo federal consistindo em focalizar para as regiões mais necessitadas os 

esforços voltados para uma planificação da situação social.         

 

 

Tabela 10 - PROPORÇÃO DE POBRES NO BRASIL SEGUNDO REGIÕES -  1990 a 

1999. 

Regiões e Estratos 1990 1996 1999 

Norte 43,24 39,57 39,65 

Centro Oeste 24,94 37,71 37,43 

Nordeste 45,83 53,13 50,90 

São Paulo 16,84 24,17 29,35 

Rio de Janeiro 30,49 29,16 27,88 

MG/ES 28,46 28,21 28,62 

Sul 20,13 17,59 19,71 

Brasil 44,20 34,13 34,95 

Fonte :  Sônia Rocha 2003  

 

3.1.1  PERFIL DOS POBRES NO BRASIL 

 

Ao traçar o perfil dos pobres no Brasil, Lopez (1993) trata os dados da Pesquisa Nacional de 

Saúde e Nutrição realizada em 1989, de forma a permitir o cruzamento de duas dimensões 

da pobreza: a que separa a população segundo linhas de pobreza e a que agrupa segundo 

satisfação ou não das necessidades básicas.  

 

Do ponto de vista da linha de pobreza, ele classifica as pessoas em indigentes, pobres não 

indigentes e não pobres (as linhas de pobreza e indigência utilizadas são as de Rocha 1991).  

Já do ponto de vista do atendimento às necessidades básicas, delimita entre pessoas com 

necessidades básicas satisfeitas e não satisfeitas. O indicador das necessidades básicas não 
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satisfeitas baseia-se na combinação de características físicas da habitação que apontam para 

más condições sanitárias.  Tais características são:  

1) densidade de pessoas por dormitório maior que 3,5   

2) o domicílio ser do tipo rústico 

3) abastecimento de água de outra forma que não a rede geral , poço ou nascente 

4) não ter esgotamento sanitário 

5) não ter vaso sanitário 

6) possuir crianças de 7  a 11 anos que não freqüentam a escola. 

 

Constatado que determinadas estruturas familiares têm maior probabilidade de serem pobres 

em relação à média geral, aponta os tipos de domicílios mais vulneráveis à pobreza: 

1) casais jovens 

2) idosos sós 

3) domicílios pluri-familiares 

4) domicílios de mulheres sem cônjuges e com filhos    

 

As características de habitação rústica (o chão de terra, materiais inapropriados aproveitados 

na construção) estão ainda presentes nas moradias das populações pobres urbanas 

(principalmente entre os indigentes).  O quadro é agravado quando apresenta mais da 

metade dos domicílios urbanos indigentes e entre um quarto ou metade dos pobres não 

indigentes com situação sanitária precária com esgotamento sanitário, provisão de água ou 

coleta de lixo inexistentes ou extremamente precários. 

 

Lopes demonstra a fraca “participação cidadã” ao apresentar a estreiteza do convívio dos 

pobres e indigentes que se resumem ao contato face a face com a vizinhança por causa da 

ausência de “aparelhos” que poderiam ampliar seus horizontes. A ausência de televisão, 

telefone e livros e também a alta incidência do analfabetismo e a inatividade ou trabalho por 

conta própria e precário são indicadores desta situação. 

 

Os domicílios indigentes têm, em média, quase três vezes mais crianças de menos de 10 

anos, e os pobres não indigentes, quase o dobro dos não pobres. 
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Entre os pobres e indigentes há sensivelmente menos pessoas em idade produtiva, e também 

maiores proporções de domicílios chefiados por mulheres. Dois terços dos domicílios 

indigentes são analfabetos ou têm apenas até três anos de escolaridade.  

 

Quanto às ocupações, mais de 40% dos chefes de família (nos dois níveis de pobreza) têm 

ocupações “pobres”, que remunera muito pouco. Foi constatada  a seguinte proporção de 

desocupação: ¾ dos domicílios indigentes, ½ dos domicílios pobres não indigentes e 1/3 

domicílios não pobres. 

 

Lopes destaca ainda a instabilidade do tipo de ocupação dos pobres e indigentes e menor 

segurança quanto a garantias trabalhistas, pois constatou que 53% dos chefes pobres 

indigentes empregados não tinham carteira assinada e mais de 85 % dos que trabalhavam 

por conta própria não contribuíam para a previdência social. 

 

Durante cruzamento dos dados, Lopes classifica a pobreza através de quatro formas de sua 

constatação:   

1) Pobreza estrutural ou perene , da qual fazem parte famílias que se encontram 

abaixo da linha de pobreza e apresentam necessidades básicas insatisfeitas; 

2) Pobreza Conjuntural (transitória, mais recente), da qual fazem parte famílias que 

se encontram abaixo da linha de pobreza e apresentam necessidades básicas 

satisfeitas; 

3) Pobreza por Necessidades Básicas Insatisfeitas, famílias que se encontram acima 

da linha de pobreza, porém apresentam necessidades básicas insatisfeitas; 

4) Não pobres Stricto Sensu, famílias que se posicionam acima da linha de pobreza e 

apresentam suas necessidades básicas satisfeitas. 

 

Desta classificação foi constatado que os sub-grupos que apresentaram necessidades Básicas 

Satisfeitas, têm menor proporção de chefes analfabetos ou negros ou pardos. Numa 

comparação entre domicílios NBS e NBI, os primeiros possuem chefes mais bem 

preparados para o mercado de trabalho.    
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3.2  EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL NO BRASIL 
 
 
A proteção social no Brasil vem apresentando avanços significativos desde o início de sua 

institucionalização através do Decreto-legislativo nº 4.682, de 24 de Janeiro de 1923 (Lei 

Eloy Chaves). Esta Lei, considerada o marco inicial da previdência no país, previa a criação 

de uma caixa de aposentadorias e pensões para cada empresa de estrada de ferro, com 

abrangência a todos os seus empregados. 

 

A partir desta Lei, a proteção social no Brasil passou a contar com uma instituição que 

oferecia pensão, aposentadoria, assistência médica e auxílio farmacêutico. 

 

Ainda nos anos 20 e início dos anos 30, o regime da Lei Eloy Chaves foi estendido a outras 

categorias de trabalhadores (marítimos, portuários, etc.) aumentando consideravelmente a 

abrangência da previdência social. 

 

No final dos anos 30 houve uma reestruturação do sistema iniciando-se com a transformação 

das caixas de aposentadorias e pensões em institutos.  Vale lembrar que tais institutos se 

restringiam aos trabalhadores urbanos tais como Instituto da Aposentadoria e Pensões dos 

Marítimos(IAPM), dos comerciários(IAPC), dos bancários (IAPB), e dos 

industriários(IAPI). 

 

Nos anos 40, foi autorizada a organização definitiva e o funcionamento da Legião Brasileira 

de Assistência (LBA) cuja principal função era a proteção à maternidade e à infância, o 

amparo aos velhos e desvalidos. 

 

Em 26 de Agosto de 1960, foi promulgada a lei nº 3807, Lei Orgânica da Previdência 

Social.  Esta lei unificou os institutos sendo que todos os órgãos de execução previdenciária 

passaram a cumprir as mesmas normas, porém a gestão unificada só foi possível em 1966, 

com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). 
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Nos anos 70 a proteção social começa a ser estendida aos trabalhadores rurais com a criação 

em 1970, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), responsável 

pela emissão de documentos necessários à obtenção do amparo previdenciário pelo 

trabalhador rural; e em 1971 o programa de Assistência ao Trabalhador Rural FUNRURAL, 

que concedia ao trabalhador rural os benefícios de aposentadorias por velhice e invalidez, 

pensão por morte, auxílio-funeral, serviços de saúde e serviço social. 

 

Segundo Draibe (1998),o sistema  de políticas sociais brasileiro é consolidado nos anos 70, já 

sob o regime militar instaurado, no contexto de um modelo concentrador e excludente de 

desenvolvimento econômico apresentando as seguintes características: 

Ø Extrema centralização no Executivo Federal, do poder e recursos decisórios e 

financeiros dos programas e das políticas sociais; 

Ø Frágeis mecanismos de coordenação permitindo a balcanização das decisões 

Ø Quase total ausência de mecanismos de participação social e controles efetivos 

Ø Sistema de financiamento do gasto social público altamente dependente de contribuições 

e fundos sociais específicos 

Ø Uso clientelístico dos recursos e distribuição de benefícios 

Ø Forte conteúdo corporativo das demandas, decisões e condução das políticas e 

programas; 

Ø Perda de alvo dos programas tendendo a beneficiar menos os que mais necessitavam 

deles 

 

O sistema brasileiro de welfare state assistia a uma pequena parcela da população “protegida” 

por participar do mercado de trabalho e deixava de fora grande massa da população destituída 

de créditos e títulos para usufruir direitos existentes.  Só participava do sistema quem 

contribuía; participando do mercado de trabalho formal ou com contribuições voluntárias 

através do pagamento de carnês. Ainda como barreira ao atendimento aos excluídos do mercado 

de trabalho (massa de miseráveis), por causa dos baixos salários a parcela incluída no sistema 

dependia recorrentemente da assistência do Estado para assegurar sua condição básica de vida.     
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A constituição de 1988 registra a ampliação e extensão dos direitos sociais, com o conceito 

de “seguridade social” que estabelece que seguridade é composta por três segmentos 

básicos: Previdência Social, Saúde e Assistencial Social.    

 

De acordo com a constituição, os princípios que passaram a guiar o poder público são os 

seguintes: 

Ø Universalidade da cobertura e do atendimento, segundo os quais todos os cidadãos 

têm acesso à proteção social;     

Ø Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços, mediante as quais o 

trabalhador rural passa a integrar o conjunto dos cidadãos principalmente no âmbito 

previdenciário; 

Ø Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, pelas quais as 

necessidades individuais determinam os benefícios ou serviços que devem ser 

concedidos; 

Ø Irredutibilidade do valor dos benefícios; 

Ø Diversidade da base de financiamento – as contribuições devem incidir sobre 

múltiplos setores da economia e da produção, e ainda sobre os salários.; 

Ø Caráter democrático e descentralizado da administração. 

 

Tendo em vista que com as novas definições constitucionais e legislativas ampliaram-se os 

direitos sociais, nos anos 90 iniciou-se uma nova agenda de reformas das políticas sociais. 

Porém no início da década, o governo Collor e suas ações na política social produziram efeitos 

negativos tais como a forte redução do gasto social federal, extinção da maioria dos programas 

de alimentação e nutrição em vigência até 1990, priorização dos programas assistenciais e 

reforço dos mecanismos arbitrários de concessão dos benefícios e por fim denotou seu estilo 

clientelista e patrimonialista de administrar a política social (Draibe 1998).   

 

O governo Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1996, explicita a sua estratégia de 

desenvolvimento social que repousava nos seguintes eixos: 

Ø Os serviços sociais básicos, de caráter universal, envolvendo os programas de 

previdência social, saúde, educação, assistência social, habitação e saneamento; 
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Ø Os programas de trabalho, emprego e renda, voltados para gerar novas oportunidades de 

trabalho e eliminar formas socialmente discriminatórias ainda prevalecentes no mercado 

de trabalho; 

Ø Os programas prioritários, tanto os que se destacam no interior dos programas 

universais, quanto os que conformam o Programa Comunidade Solidária, voltado para o 

combate à pobreza. 

 

Com o objetivo de possibilitar a urgente reforma e reestruturação dos serviços sociais básicos 

de modo a aumentar seu impacto redistributivo, melhorar sua eficácia e tentar efetivar sua 

universalização. O governo finca suas bases na descentralização, participação social e parcerias.  

Em busca da consolidação de tal objetivo, teve como desafio uma articulação bastante 

complexa utilizando uma combinação entre programas universais e focalizados. 

 

O governo optou por focalizar grupos vulneráveis e ações prioritárias no interior dos programas 

universais, e não em seu detrimento.   Nos programas ditos universais observou-se a 

combinação de programas institucionais estratégicos como o de valorização do ensino 

fundamental e expansão do SUS e também redução da mortalidade infantil.  Apesar da 

ampliação no atendimento, é sabido que a qualidade dos serviços está muito aquém da “ideal”. 

 

O Programa Comunidade Solidária diretamente voltado para o combate à pobreza se concentrou 

em formas inovadoras de ação e controle, e privilegiou as ações integradas.   O programa atuava 

em cinco áreas através de diversos programas setoriais: saúde e nutrição; serviços urbanos; 

assentamentos rurais; geração de emprego e renda e promoção social. Uma das inovações foi a 

delimitação territorial (municípios com maior incidência de pobreza) como um dos critérios de 

focalização.  Assentou-se na parceria entre as três esferas de governo, também organizando 

parcerias com o setor privado, tanto empresarial como filantrópico. 

 

3.2.1 PROGRAMAS SOCIAIS EXISTENTES NO BRASIL 
 
Figuram como objetivo de desenvolvimento sustentável na política social do governo 

federal, os programas de renda mínima e os programas de geração de emprego e renda.  
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As atuais políticas sociais em comparação com programas e projetos tidos historicamente 

como assistencialistas por se basearem na distribuição simples de alimentos in natura, estão 

evoluindo no sentido de atingir uma melhor forma de atuação, onde se tem programas que 

são baseados na distribuição de renda e projetos que visam qualificar o cidadão para que ele 

possa ser alçado da condição de pobreza. 

A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) define como destinatários da assistência 

social crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas portadoras de deficiência e famílias em 

condições de vulnerabilidade social e pobreza. Em conseqüência, a Política Nacional de 

Assistência Social prevê a estruturação de programas, projetos, serviços e benefícios que 

visam a garantir, por meio da rede de promoção e proteção social, os mínimos sociais 

necessários a esses segmentos. 

Nesse contexto, a Gerência de Projetos Especiais tem como objetivo identificar famílias que, 

por algum motivo, encontram-se em situação de risco pessoal ou social e promover sua 

inserção ou reinserção em programas sociais que contribuam para melhorar a qualidade de 

vida de seus membros. Também objetiva apoiar iniciativas para revitalizar, ampliar, 

implantar e reaparelhar equipamentos sociais, bem como aquelas que visem promover a 

inserção das pessoas no mercado de trabalho, o aumento da produção e da produtividade. 

Devido ao baixo nível de escolaridade e à falta de qualificação profissional, grande parte da 

população mais pobre não é alcançada pelos programas convencionais existentes, seja de 

capacitação profissional seja de crédito, apesar dos esforços que vêm sendo desenvolvidos 

pelos vários níveis de governo para a sua inserção no mercado de trabalho. Diante do 

exposto, a implantação de Programas de Geração de Renda em áreas de pobreza é uma 

decisão política importante no contexto das políticas públicas de combate à pobreza. 

Os Projetos de Geração de Renda objetivam promover ações que possibilitem a inserção das 

pessoas no mercado de trabalho, o aumento da produção e da produtividade, a ampliação 

dos trabalhos executados por cooperativas comunitárias e outros sistemas associativistas; 

abrindo novas frentes de trabalho compatíveis com a vocação econômica local e regional , a 

realização de pesquisa de mercado, respeitando o meio ambiente, a idade laboral das pessoas 

e as potencialidades individuais dos segmentos a serem beneficiados. 



 49

O Público-Alvo são as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, priorizando 

famílias com renda per capta de até meio salário mínimo, populações em idade laboral a 

partir de 18 anos, mulher chefe de família de baixa renda, população em situação de rua. 

 
 

3.2.2 PROGRAMAS FOCALIZADOS 

 

Os programas federais de assistência social podem ser basicamente divididos em 

Programas de Renda Mínima e Programas de Geração de Emprego e Renda, que são 

considerados modelos e que se pautam pela focalização do atendimento nas camadas mais 

pobres da sociedade. 

 

Os Programas de garantia de renda mínima (PGRM) são instrumentos de política social que 

garantem aos cidadãos beneficiados disporem de um valor mínimo de renda em dinheiro.   

Caso a renda do cidadão não alcance o mínimo determinado, ele recebe um complemento 

financeiro para que sua renda atinja aquele patamar.  Os recursos para a concessão de 

benefícios vêm de rubricas do orçamento público destinadas ao programa.   O acesso ao 

benefício pode ser livre ou vinculado.  Ou seja, pode-se definir que todos os cidadãos que 

não possuam a renda no patamar mínimo podem receber o benefício, ou somente terão 

acesso, aqueles que satisfizerem algumas condições complementares.  Com isso, pode-se 

conseguir que as famílias beneficiadas tomem “iniciativas” que contribuam para o 

rompimento do ciclo de miséria a que foram submetidas. 

 

A participação dos cidadãos nos programas deve ser, preferencialmente, vinculada a 

compromissos seus com ações voltadas a seu desenvolvimento pessoal e familiar. Mais 

comumente, apresenta-se, nesta hipótese, a obrigatoriedade de manutenção de crianças na 

escola.   Outras formas podem ser a participação em programas de saúde preventiva 

(especialmente para gestantes), participação de cidadãos desempregados em atividades 

profissionalizantes ou de reciclagem funcional, participação em grupos locais de ajuda 

mútua. 
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Os atuais programas federais de renda mínima implantados são o bolsa alimentação e o 

bolsa escola, que estão sendo consolidados no bolsa família.    

 

PROGRAMA BOLSA ALIMENTAÇÃO :   Programa nacional de Renda Mínima 
vinculado à Saúde. 

O Programa Bolsa-Alimentação, criado pelo Ministério da Saúde, consiste na promoção das 

condições de saúde e nutrição de gestantes, mães amamentando seus filhos menores de seis 

meses (nutrizes) e crianças de 6 meses a 6 anos e 11 meses de idade, em risco nutricional, 

pertencentes a famílias sem renda ou que possuam renda mensal de até R$ 90,00 (noventa 

reais) per capita, mediante a complementação da renda familiar para a melhoria da 

alimentação e o fomento à realização de ações básicas de saúde com enfoque 

predominantemente preventivo. 

Uma vez cadastrada no Programa, a família se compromete a realizar uma agenda de 

compromissos em saúde, que consiste em ações básicas como pré-natal, vacinação, 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, além da participação em 

atividades educativas em saúde e nutrição. A família receberá o benefício em parcelas 

mensais por um período de seis meses. Este período poderá ser renovado mediante avaliação 

do cumprimento da agenda de compromissos e manutenção dos critérios sócio-econômicos 

de elegibilidade.  

Cada beneficiário do Programa recebe uma bolsa no valor de R$ 15,00 por mês, sendo um 

limite máximo de R$ 45,00 por família.   O benefício é pago por meio de cartão magnético e 

o saque feito em agências da Caixa Econômica Federal 

A gestão do programa é municipal, pois cabe à Secretaria Municipal de Saúde, a oferta de 

ações básicas de saúde para os beneficiários do programa, bem como a seleção, inscrição e 

acompanhamento das famílias.    

Para a avaliação serão utilizadas diversas metodologias que incluem instrumentos 

quantitativos e qualitativos e estudos repetidos no tempo.    As dimensões mais importantes 

a partir das quais serão avaliados seus resultados e impactos diretos e indiretos são: melhorar 

o crescimento das crianças e a qualidade da alimentação das famílias e aumentar o grau de 



 51

informação das mães sobre alimentação saudável, a freqüência às ações básicas de saúde, a 

participação da mulher no gerenciamento dos recursos da família e o nível da atividade 

econômica local, principalmente sobre a produção e comercialização de produtos 

alimentares básicos.  

 
 
PROGRAMA BOLSA ESCOLA - Programa nacional de Renda Mínima vinculado à 

Educação para enfrentar algumas condições que dificultam o acesso e a freqüência à escola, 

ou que levam as famílias a tomarem a decisão de tirar seus filhos da escola.   Visa amenizar 

as dificuldades econômicas, impedir que as famílias deixem de matricular as crianças ou as 

tirem da escola. 

 

Programa de transferência condicionada de renda onde as famílias recebem um benefício 

mensal, em dinheiro, desde que mantenham suas crianças matriculadas e freqüentando a 

escola com, no mínimo, 85% de freqüência às aulas.  

 

O programa é proposto como o meio mais eficaz de gerar aumento na demanda por 

educação nas camadas menos favorecidas economicamente. 

 

Os programas de Geração de Emprego e Renda compõem o Plano Nacional de 

Qualificação do Trabalhador.  

O PLANFOR - Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador, iniciado em 1995, é um 

dos mecanismos da Política Pública de Trabalho e Renda (PPTR), no âmbito do FAT - 

Fundo de Amparo ao Trabalhador. O FAT patrocina diversos tipos de ações destinadas a 

gerar trabalho e renda, melhorar as condições de acesso ou permanência no mercado de 

trabalho e proteger a pessoa desempregada, como por exemplo: o seguro-desemprego, o 

pagamento de abonos salariais, os investimentos produtivos, o crédito popular, a informação 

sobre o mercado de trabalho e a qualificação profissional (objetivo – elevar a qualificação 

profissional do trabalhador brasileiro). 
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PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) tem como objetivo eliminar, em 

parceria com os diversos setores dos governos estaduais e municipais e da sociedade civil, o 

trabalho infantil em atividades perigosas, insalubres e degradantes.  Destina-se 

prioritariamente, às famílias atingidas pela pobreza e pela exclusão social, com renda per 

capta de até ½ salário mínimo, com filhos na faixa etária de 7 a 14 anos que trabalham em 

atividades dessa natureza.  

O programa visa possibilitar o acesso e a permanência dessas crianças e adolescentes na 

escola, mediante a concessão às famílias de uma complementação de renda, a Bolsa Criança 

Cidadã. Apoiar e orientar as famílias beneficiadas por meio da oferta de ações sócio-

educativas; fomentar e incentivar a ampliação do universo de conhecimentos da criança e do 

adolescente, por intermédio de atividades culturais, desportivas e de lazer no período 

complementar ao do ensino regular, Jornada Ampliada. Estimular a mudança de hábitos e 

atitudes, buscando a melhoria da qualidade de vida das famílias, numa estreita relação com a 

escola e comunidade. 

Estabelece parcerias com agentes públicos que garantam ações de diversos setores, 

principalmente no que diz respeito à oferta de programas e projetos de geração de trabalho e 

renda, com formação e qualificação profissional de adultos, assessoria técnica e crédito 

popular. 

 

BANCO DA TERRA 

O Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco da Terra, criado pela Lei Complementar 

nº 93 de 4 de fevereiro de 1998 e regulamentado pelo Decreto nº  3.475 de 19 e maio de 

2000, o Banco da Terra é um Programa de crédito do Governo Federal que financia a 

compra de imóveis rurais e a realização de obras de infra-estrutura básica, como: construção 

ou reforma de residências, disponibilização de água para consumo humano e animal, rede 
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interna de eletrificação, abertura ou recuperação de acessos internos e  construção ou 

reforma de cercas. 

O objetivo do Banco da Terra é a geração de ocupação e renda no campo por meio do acesso 

à terra, com a participação de Estados, de Associações de Municípios e dos Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentáveis. Além do crédito para compra de terra e 

a realização das obras de infra-estrutura básica, os beneficiários do Banco da Terra têm 

acesso aos financiamentos produtivos do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), associados à capacitação e assistência técnica.  

O Banco da Terra apresenta um aspecto inovador, que é o de atribuir aos beneficiários, 

organizados em associações ou em cooperativas, o poder efetivo para a seleção, a 

negociação do preço da terra e a forma de utilização produtiva dos imóveis adquiridos. 

Cada Estado ou Associação de Municípios por meio de sua Agência do Banco da Terra 

deverá fornecer informações sobre o Programa, orientar grupos de beneficiários, analisar, 

aprovar e encaminhar propostas de financiamento para contratação pelo agente financeiro, 

acompanhar a execução dos financiamentos e buscar parcerias objetivando proporcionar 

assistência técnica aos beneficiários.  

Serão beneficiários do Programa os trabalhadores rurais que comprovem no mínimo cinco 

anos de experiência em atividade rural, preferencialmente os assalariados, parceiros, 

posseiros, arrendatários e agricultores proprietários de imóveis cuja área não alcance a 

dimensão de propriedade familiar (inciso II do artigo 4º da lei nº 4.504) e seja 

comprovadamente insuficiente para gerar renda capaz de lhes propiciar o próprio sustento e 

de sua família. 

 

O Banco da Terra financia a compra de imóveis rurais e a implantação de obras de infra-

estrutura básica indispensável ao desenvolvimento das atividades rurais, até o limite de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais) por família beneficiada, com prazo de amortização de até 20 

(vinte) anos, inclusive até 3 (três) de carência. 
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BOLSA FAMÍLIA 

Através da Lei nº 10836 de nove de Janeiro de 2004, foi criado o programa Bolsa Família 

que tem por finalidade unificar a gestão e execução dos programas de transferência de renda 

do Governo Federal, especialmente as dos programas  Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, 

Auxílio Gás e Programa Nacional de Auxílio à Alimentação. 

 

O programa é composto de dois tipos de benefícios mensais: o benefício básico, destinado a 

unidades familiares que se encontrem em situação de extrema pobreza e o variável, 

destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza e extrema pobreza 

e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) 

anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos. 

 

O valor do benefício básico é de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e será concedido a famílias com 

renda per capita de até R$ 50,00 (cinqüenta reais). O valor do benefício variável é de R$ 

15,00 (quinze reais) por beneficiário, até o limite de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por 

família beneficiada e será concedido a famílias com renda per capta de até R$ 100,00 (cem 

reais).  

 

Os benefícios serão pagos, mensalmente, por meio de cartão magnético bancário, fornecido 

pela Caixa Econômica Federal, com a respectiva identificação do responsável mediante o 

Número de Identificação Social - NIS, de uso do Governo Federal.  

 

A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que couber, de 

condicionalidades relativas ao exame pré-natal, ao acompanhamento nutricional, ao 

acompanhamento de saúde, à freqüência escolar de 85% (oitenta e cinco por cento) em 

estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras previstas em regulamento.  

 

Foi criada uma Secretaria Executiva com a finalidade de coordenar, supervisionar, controlar 

e avaliar a operacionalização do Programa, compreendendo o cadastramento único, a 
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supervisão do cumprimento das condicionalidades, o estabelecimento de sistema de 

monitoramento, avaliação, gestão orçamentária e financeira, a definição das formas de 

participação e controle social e a interlocução com as respectivas instâncias, bem como a 

articulação entre o Programa e as políticas públicas sociais de iniciativa dos governos 

federal, estadual, do Distrito Federal e municipal.  

 

As despesas do Programa Bolsa Família correrão à conta das dotações alocadas nos 

programas federais de transferência de renda e no Cadastramento Único, bem como de 

outras dotações do Orçamento da Seguridade Social da União que vierem a ser consignadas 

ao Programa.  

 
 
 
3.2.3 POLÍTICAS UNIVERSAIS 

 
A Constituição Federal de 1988 estabelece como Seguridade Social (Art. 194) um conjunto 

integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os 

direitos relativos à Saúde, à Previdência e à Assistência Social. 

 

As políticas universais no Brasil, são vistas basicamente no Regime Geral da Previdência 

Social (INSS), Sistema Único de Saúde (SUS) e na Educação. 

 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  - SUS  
 
A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, consolida o Sistema Único de Saúde (SUS) 

reafirmando o propósito constitucional de que “saúde é direito de todos e dever do Estado”, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde. 

Estabelece como princípios e diretrizes norteadoras:  

Ø  Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 

Ø  Integralidade da assistência, enquanto conjunto articulado e contínuo de ações 

preventivas e curativas, individuais e coletivas; 
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Ø  Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 

Ø  Igualdade na assistência integral, sem preconceitos ou quaisquer privilégios; 

Ø  Direito à informação sobre sua saúde; 

Ø  Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde; 

Ø  Utilização da epidemiologia (indicadores de saúde) para o estabelecimento de 

prioridades, alocação de recursos e orientação programática; 

Ø  Participação da comunidade, atuando na formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde, através das Conferências e Conselhos de Saúde (Lei 

8.4142, de 28 de dezembro de 1990); 

Ø  Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, 

enfatizando a municipalização, a regionalização e a hierarquização da rede de serviços 

de saúde; 

Ø  Integração das ações de saúde, meio ambiente e saneamento; 

Ø Conjugação dos recursos financeiros , tecnológicos , materiais e humanos da União , dos 

Estados e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população; 

Ø Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; 

Ø Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins 

idênticos. 

      

 

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

O regime geral de previdência social, que faz parte do Sistema Nacional de Previdência 

social, em sua evolução histórica, sofreu diversas mudanças com o intuito de prover maior 

parte da população com maior segurança em termos de renda, através de aposentadorias e 

pensões. 

 

Vale destacar que com sua institucionalização pela Lei Eloy Chaves em 1923, a Previdência 

só era garantida a algumas categorias profissionais deixando a maioria da população sem 

sua proteção. Desde o período considerado desenvolvimentista (1930 a 1970) o processo se 
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arrastou e somente com a constituição de 1988 houve uma ampliação considerável do direito 

a esta forma de proteção social.   

 

Tendo em vista as diretrizes da Constituição de 1988, nos anos 90 com criação no Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS) pode-se considerar a consolidação da Previdência 

como uma forma de seguro social em que demonstra a Previdência como um direito 

constitucional de todos os cidadãos brasileiros.      

 

O sistema provê aposentadorias, pensões e seguros aos trabalhadores formais, aos 

contribuintes voluntários e como forma de ampliação do acesso a esta forma de proteção 

social estende aos inválidos (aposentadorias por invalidez) e aos idosos (aposentadorias por 

velhice). 

 

EDUCAÇÃO 

 

A partir de 1995 a questão do ensino fundamental foi priorizada pelo governo federal, pois 

demandava tempo o seu processo de reestruturação demonstrar bons resultados. O mais 

importante era matricular e manter as crianças de 7 a 14 anos na escola. O programa de 

governo para a educação, alicerçado na busca da igualdade de oportunidades, incorporou os 

princípios da universalização, descentralização, municipalização, participação da 

comunidade na gestão das escolas e maior controle social do gasto público e dos resultados. 

O ensino fundamental obrigatório – da 1a a 8a série – as creches, a pré–escola e ensino 

médio sempre foram da responsabilidade de estados e municípios. O papel do governo 

central, nesses níveis de ensino, é normativo, estabelecendo as grandes linhas do sistema, 

redistributivo e supletivo, atuando com auxílios e subsídios, para diminuir desigualdades 

sociais e regionais. Diretamente, a União mantém, apenas instituições de ensino superior e 

escolas técnicas. 

 

O Ministério da Educação definiu critérios, objetivos na distribuição de repasse de recursos, 

de acordo com o número de crianças matriculadas. Isso foi estabelecido na Emenda 
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Constitucional nº 14, aprovada pelo Congresso em setembro de 1996 e regulamentada em 

dezembro daquele ano pela lei 9.424, que instituiu o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do magistério (FUNDEF). Esse 

Fundo, de natureza contábil, foi implantado, automaticamente, a partir de 1º de janeiro de 

1998. 

  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no seu artigo 69 determina que os 

estados, distrito federal e os municípios apliquem anualmente 25% (ou o que consta nas 

respectivas constituições ou leis orgânicas) da receita resultante de impostos, compreendidas 

as transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino público. 

 

3.2.4  INCLUSÃO ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO 

 

Segundo Singer (2001) a abordagem individualista da exclusão social recomenda como um 

de seus principais remédios, o investimento em educação a fim de capacitar um maior 

número de excluídos a acumular capital humano.   

 

Em abordagem da exclusão devida à falta de escolaridade, Singer questiona a visão 

individualista de que diferenças de renda deveriam ser explicadas principalmente pelo nível 

educacional. Segundo os individualistas as rendas individuais são proporcionais à 

produtividade individual, supostamente determinada em grande medida pela educação.       

 

À medida que aumentasse o nível de escolaridade e a oferta de mão-de-obra educada 

crescesse, a oferta de mão-de-obra não-educada deveria diminuir em termos relativos e os 

preços de ambos os tipos de mão de obra deveriam variar inversamente.   Assim sendo o 

reconhecimento (premiação) do mercado associado à relativa escassez dos níveis 

educacionais mais altos (secundário e universitário) deveria ser reduzido. A desigualdade 

deveria cair na medida em que as diferenças salariais ao longo de grupos educacionais 

diminuíssem. 

 



 59

Ao ser constatado que as diferenças de renda por níveis educacionais não diminuíram, 

verificou-se que a educação não é o mais importante e persistente determinante da 

desigualdade de renda, ou seja, mudanças na distribuição de educação sozinhas não vão 

reduzir a desigualdade de renda. 

 

A escassez de trabalhadores altamente educados explica muito pouco a extremada 

concentração de renda no Brasil, pois é causada primordialmente pela grande parcela da 

renda total apropriada pelos 1% e 5% do topo da pirâmide distributiva da renda. 

 

Grupos de alta renda são constituídos por executivos de grandes empresas, proprietários de 

firmas privadas, propriedades fundiárias ou investimentos financeiros de grande porte, 

dirigentes de agências governamentais e organizações sem fins lucrativos, além de um 

número limitado de artistas populares e astros esportivos (Singer 2001).            

 

Políticas de alimentação, habitação ou de renda mínima para os necessitados são tão 

necessários quanto investimentos diretos em educação para aumentar os níveis educacionais 

da população mais pobre.  

 

Segundo Schwartzman (2004) a educação é o principal correlato da desigualdade de renda 

no Brasil. Relacionada às oportunidades de trabalho, ela pode funcionar tanto como um 

canal importante de ascensão e mobilidade social quanto como um mecanismo de seleção e 

recrutamento, ou seja, permite a ascensão e mobilidade quando as oportunidades de trabalho 

estão aumentando e na situação contrária reproduz as desigualdades sociais existentes. 

 

A situação atual de estagnação da economia brasileira, aliada às mudanças referentes a 

globalização econômica, faz com que o posicionamento da educação no Brasil, sinalize para 

o aumento da desigualdade, visto que o mercado de trabalho não tem se expandido porém as 

exigências formais de qualificação para os trabalhadores têm aumentado.  

 

As principais explicações para os processos de longo prazo de exclusão-inclusão são 

econômicas, porém em forte associação com instituições políticas e elementos sociais e 
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culturais. Considera que os altos níveis de pobreza e exclusão são causados por uma 

combinação de heranças, condições e escolhas de natureza econômica, política e cultural. 

 

Quanto à Educação, se reporta a analistas que tratam o tema da pobreza e dizem que o maior 

correlato da desigualdade de renda no país são as diferenças em educação. Afirma que sem 

educação, é difícil conseguir emprego e, na ausência de uma população educada, poucos 

empregos de qualidade são criados. 

 

A questão dos empregos de qualidade remete à necessidade de que a educação seja também 

encarada de forma a primar pela qualidade. Com certeza mudanças na situação educacional 

da população serão percebidas no médio e longo prazo quando a questão for a qualidade. 

 

Schwartzman se apega à visão técnica dos controles ao aceitar que os recursos são escassos 

e que as políticas devem ser mais efetivas, sem aumento (significativos) de custos. 

Demonstra a importância da focalização ao dizer que os programas devem atender 

prioritariamente aos mais necessitados. 

 

Uma abordagem interessante diz respeito aos direitos dos cidadãos, particularmente os 

direitos sociais que são direitos ao acesso a um conjunto de bens e serviços considerados 

indispensáveis para a vida digna e a convivência social. São eles: o direito à educação, à 

saúde, ao trabalho, a um salário decente, à proteção em situações de doença e velhice, etc. 

 

Neste caso, novamente se apresenta o confronto entre a disponibilidade de recursos e a 

necessidade de atendimento e, por conseguinte a visão técnica frente aos direitos sociais 

institucionalizados. Porque não uma discussão mais entusiástica reivindicando os direitos 

sociais através da minimização das desigualdades que seriam permitidas pela redistribuição 

da renda? 

 
 
Ao ser constatado que as diferenças de renda por níveis educacionais não diminuíram, 

verificou-se que a educação não é o mais importante e persistente determinante da 
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desigualdade de renda, ou seja, mudanças na distribuição de educação sozinhas não vão 

reduzir a desigualdade de renda. 

 

A escassez de trabalhadores altamente educados explica muito pouco a extremada 

concentração de renda no Brasil, pois é causada primordialmente pela grande parcela da 

renda total apropriada pelos 1% e 5% do topo da pirâmide distributiva da renda. 

 

Grupos de alta renda são constituídos por executivos de grandes empresas, proprietários de 

firmas privadas, propriedades fundiárias ou investimentos financeiros de grande porte, 

dirigentes de agências governamentais e organizações sem fins lucrativos, além de um 

número limitado de artistas populares e astros esportivos (Singer 2001).            

 

Políticas de alimentação, habitação ou de renda mínima para os necessitados são tão 

necessários quanto investimentos diretos em educação para aumentar os níveis educacionais 

da população mais pobre.  

 

Segundo Schwartzman (2004) a educação é o principal correlato da desigualdade de renda 

no Brasil. Relacionada às oportunidades de trabalho, ela pode funcionar tanto como um 

canal importante de ascensão e mobilidade social quanto como um mecanismo de seleção e 

recrutamento, ou seja, permite a ascensão e mobilidade quando as oportunidades de trabalho 

estão aumentando e na situação contrária reproduz as desigualdades sociais existentes. 

 

A situação atual de estagnação da economia brasileira, aliada às mudanças referentes a 

globalização econômica, faz com que o posicionamento da educação no Brasil, sinalize para 

o aumento da desigualdade, visto que o mercado de trabalho não tem se expandido porém as 

exigências formais de qualificação para os trabalhadores têm aumentado.  

 

As principais explicações para os processos de longo prazo de exclusão-inclusão são 

econômicas, porém em forte associação com instituições políticas e elementos sociais e 

culturais. Considera que os altos níveis de pobreza e exclusão são causados por uma 

combinação de heranças, condições e escolhas de natureza econômica, política e cultural. 
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Quanto à Educação, se reporta a analistas que tratam o tema da pobreza e dizem que o maior 

correlato da desigualdade de renda no país são as diferenças em educação. Afirma que sem 

educação, é difícil conseguir emprego e, na ausência de uma população educada, poucos 

empregos de qualidade são criados. 

 

A questão dos empregos de qualidade remete à necessidade de que a educação seja também 

encarada de forma a primar pela qualidade. Com certeza mudanças na situação educacional 

da população serão percebidas no médio e longo prazo quando a questão for a qualidade. 

 

Schwartzman se apega à visão técnica dos controles ao aceitar que os recursos são escassos 

e que as políticas devem ser mais efetivas, sem aumento (significativos) de custos. 

Demonstra a importância da focalização ao dizer que os programas devem atender 

prioritariamente aos mais necessitados. 

 

Uma abordagem interessante diz respeito aos direitos dos cidadãos, particularmente os 

direitos sociais que são direitos ao acesso a um conjunto de bens e serviços considerados 

indispensáveis para a vida digna e a convivência social. São eles: o direito à educação, à 

saúde, ao trabalho, a um salário decente, à proteção em situações de doença e velhice, etc. 

 

Neste caso, novamente se apresenta o confronto entre a disponibilidade de recursos e a 

necessidade de atendimento e, por conseguinte a visão técnica frente aos direitos sociais 

institucionalizados. Porque não uma discussão mais entusiástica reivindicando os direitos 

sociais através da minimização das desigualdades que seriam permitidas pela redistribuição 

da renda? 
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4. ANÁLISE DA POBREZA NO VALE DO PARAÍBA. 

 

O estudo da pobreza na região se torna importante e útil a fim de colaborar com o 

delineamento de políticas públicas que visem à diminuição da desigualdade regional e 

também à minimização da condição de pobreza das pessoas. Por isso torna-se necessário 

situar no tempo, a evolução da pobreza na região, bem como verificar as atuais condições 

para que cada município atue na direção de sua erradicação. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Vale do Paraíba para fins do estudo da pobreza englobará todos os municípios da Região 

Administrativa de São José dos Campos. Fazem parte da região, trinta e nove municípios, 

distribuídos no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e região litorânea.   

O Vale do Paraíba liga as metrópoles de São Paulo e do Rio de Janeiro através de trinta e 

dois municípios que se agrupam em torno do Rio Paraíba do Sul.   O Vale é cercado pela 

Serra da Mantiqueira, ao norte, e pela Serra do Mar, ao sul.   Na Serra da Mantiqueira, a 

Região possui três municípios e na Serra do Mar e região litorânea outros quatro municípios. 

 

Quadro 3 – Composição da Região Administrativa de São José dos Campos 

Região Municípios componentes 

Vale do Paraíba 

 

Aparecida, Areias, Arapeí, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Cruzeiro,  

Canas, Cunha, Guaratinguetá, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, 

Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, 

Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca, São José dos 

Campos, São Luiz do Paraitinga, São José do Barreiro, Silveiras, Tremembé e 

Taubaté. 

Serra da Mantiqueira Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. 

Região Litorânea Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela 

Fonte: Seade, 2004 

 

A região está localizada no extremo oriente do Estado de São Paulo, ocupando um território 

de 16.268 Km, que correspondente a 6,54% do total da área estadual. Para fins 
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administrativos, a região também é dividida em cinco regiões de governo: São José dos 

Campos (8 municípios), Taubaté (10 municípios), Guaratinguetá (9 municípios), Cruzeiro (8 

municíos) e Caraguatatuba (4 municípios) 

 

 

Quadro 4 – Regiões de Governo do Vale do Paraíba 

Regiões de Governo Municípios componentes 

São José dos Campos 

 

Paraibuna, Jacareí, Caçapava,  Monteiro Lobato,  Santa Branca, Igaratá 

Jambeiro 

Taubaté Pindamonhangaba, Tremembé, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São 

Bento do Sapucaí, Natividade da Serra, Redenção da Serra, São Luiz do Paraitinga. 

Guaratinguetá Roseira, Canas, Potim,  Aparecida, Cunha, Cachoeira Paulista, Lorena, Piquete 

Cruzeiro Areias, Silveiras, São José do Barreiro, Lavrinhas, Queluz,, Arapeí,  Bananal 

Caraguatatuba São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela 

Fonte: Seade, 2004 
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 Mapa 01- Localização do Vale do Paraíba. 
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4.1.1 BREVE HISTÓRICO DA REGIÃO: 
 
 
Nos seus primórdios, o povoamento do Vale do Paraíba vivia de uma agricultura de 

subsistência, por ser região de passagem obrigatória para Minas Gerais e para os portos de 

Paraty e Ubatuba. A falta de caminhos e de meios de transporte impedia a mobilidade e o 

contato da região com os vários núcleos do país ou com o exterior.  

 

No século XVII, a vila de Taubaté tornou-se o principal centro irradiador das bandeiras que 

desbravavam os sertões mineiros em busca do ouro.  Com o esgotamento das minas, no 

último quartel do século XVIII, o Vale do Paraíba voltou-se para a cultura da cana-de-

açúcar, com a construção de um grande número de engenhos. 

 

No século XIX, o cultivo do café trouxe desenvolvimento econômico ao Vale do Paraíba e o 

conseqüente crescimento de suas vilas e cidades. Com o ciclo do café, a chegada de capitais 

ingleses, a construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II, a navegação a vapor no rio Paraíba 

e o intenso comércio com o exterior - via portos de Angra dos Reis, Mambucaba, Paraty, 

Ubatuba e São Sebastião -, apareceram as primeiras indústrias na região. Essa 

industrialização, exceto por duas indústrias têxteis, esteve fortemente ligada ao 

aproveitamento de matérias-primas locais e ao beneficiamento ou à transformação de 

produtos agrícolas.  

 

Com a decadência da cafeicultura, a abolição da escravatura e a adoção da pecuária de leite 

(que sucedeu o café na região) disponibilizando mão-de-obra, criaram-se condições para 

uma diferenciação das atividades urbanas que veio a transformar o Vale do Paraíba em uma 

região predominantemente industrial. 

 

O processo foi tímido e gradativo na primeira fase, no final do século XIX, marcada pelo 

predomínio das indústrias têxtil, alimentícia e cerâmica. A partir de 1914, o incremento foi 

sensível, principalmente nos setores de transformação de produtos agropecuários, minerais 
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não metálicos e madeiras, entre outros. Até 1943, a industrialização se destacou nas cidades 

de Taubaté e Guaratinguetá. 

 

Na década de 50, eventos como a inauguração da Via Dutra, a construção da Usina 

Siderúrgica de Volta Redonda (CSN - Companhia Siderúrgica Nacional) e os demais 

investimentos federais em núcleos de desenvolvimento tecnológico – como o Centro 

Tecnológico Aeronáutico e Instituto Tecnológico Aeronáutico – e estratégico – como as 

empresas Embraer, Avibrás e Engesa – foram responsáveis pelo grande crescimento 

econômico da região, que se tornou altamente expressiva graças a concentração de empresas 

aeroespacial e bélica. 

 

Nesta fase da industrialização – notável principalmente nos municípios de São José dos 

Campos, Jacareí, Guaratinguetá, Cruzeiro, Taubaté e Caçapava -, surgiu uma indústria 

moderna e de grande escala, voltada para os mercados nacional e internacional, com 

predomínio dos seguimentos de material de transporte, mecânico, metalúrgico e químico. A 

nova estrutura industrial reduziu o peso dos bens de consumo não-duráveis na economia 

local, aumentando a concentração dos setores de bens intermediários, de capital e de 

consumo duráveis.               

 

A década de 70 ficou conhecida no estado de São Paulo, como o período de início do 

processo de interiorização da indústria. No primeiro momento os setores industriais mais 

dinâmicos localizavam-se na capital e em seu entorno imediato. Ao buscarem novas 

alternativas de localização foi mantida a mesma lógica de decisão, privilegiando os centros 

regionais próximos à Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), ou seja, a necessidade de 

articulação entre as diversas plantas e a busca de redução dos custos de implantação e 

utilização dos serviços, equipamentos e infra-estruturas de uso coletivo, indispensáveis à 

produção , determinaram que , novamente, fossem buscadas economias por meio da 

aglomeração. Por esse motivo, o processo de desconcentração industrial privilegiou as 

regiões administrativas de Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e Baixada Santista, 

que juntas eram responsáveis por 78,63% do Valor da Transformação Industrial (VTI) 
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produzido pelo interior, em 1980.  (Desenvolvimento Regional e Estruturação da Rede 

Urbana - IPEA 2002) 

 
Atualmente, os municípios que compõem a Região Administrativa de São José dos Campos 

formam um mosaico bastante heterogêneo. Encontram-se municípios com alto grau de 

industrialização, sobretudo aqueles às margens da Rodovia Presidente Dutra, mas também 

os serranos e litorâneos, que ainda guardam vestígios naturais intocados, além daqueles que, 

desde a decadência do café, não conseguiram recuperar seu dinamismo econômico. Tais 

características tornam maior o desafio de articulação dessas áreas em torno de objetivos 

comuns, procurando conciliar atividades desenvolvidas nos municípios do Vale, com alto 

grau de conurbação, com o desenvolvimento de municípios turísticos nas Serras da 

Mantiqueira e do Mar, que possuem trechos protegidos por unidades de conservação. 

 

As atividades turísticas nos municípios serranos e litorâneos constituem importante 

componente do dinamismo da economia regional. Em São Sebastião, além do turismo, as 

atividades portuárias, especialmente as relacionadas com a indústria petrolífera, cumprem 

papel destacado. 

 

Em diversos municípios, como Guaratinguetá, Jacareí, Canas, Roseira, Pindamonhangaba e 

Taubaté, existe uma combinação das atividades agropecuárias e industriais. As indústrias 

são de pequeno, médio e grande portes, pertencentes aos setores alimentícios, metal-

mecânico, químico, farmacêutico, têxtil, de autopeças, de papel e de plástico. Na pecuária, é 

conhecida a criação de gado leiteiro, formando a tradicional bacia leiteira do Vale do 

Paraíba. Além disso, diversos municípios criam suínos, eqüinos, muares, caprinos, ovinos, 

bubalinos, aves e peixes, além de cultivarem arroz e produtos hortifrutigranjeiros. 

 

São José dos Campos, sede da região administrativa, destaca-se como complexo industrial, 

apresentando importante desempenho nos setores automotivo, de telecomunicações, 

aeroespacial e de defesa, além do químico e petrolífero, cujos efeitos dinamizadores das 

atividades econômicas espalham-se por seu entorno. O município também abriga 

importantes estabelecimentos de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica, 

como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Centro Técnico Aeroespacial 
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(CTA), vinculado ao Comando da Aeronáutica, que engloba o Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica (ITA), o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), o Instituto de Estudos 

Avançados (IEAv) e o Instituto de Fomento Industrial (IFI). No município também estão a 

Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho 

(Unesp), a Universidade do Vale do Paraíba (Univap) e a Escola de Engenharia.  

 

4.1.2  ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA REGIÃO 

 

A região apresenta um panorama socioeconômico diversificado. Ao longo da Via Dutra, 

existe um eixo dinâmico com municípios industrializados, dotados de complexa infra-

estrutura urbana.  Por outro lado há também municípios centrados na agricultura de 

subsistência e em atividades turísticas, sendo que esta última se encontra em franca 

expansão. 

 

Com o objetivo de fazer uma breve apresentação da região e demonstrar os desequilíbrios 

existentes entre os municípios nos diversos aspectos, antes de entrar no mérito da pobreza de 

renda que é a base deste trabalho, serão utilizados os dados sobre urbanização, densidade 

demográfica, renda per capita e desigualdade através do índice de gini.    

 

A primeira diferenciação entre os municípios pode ser feita através da população de acordo 

com os números absolutos e taxas geométricas de crescimento anual (anexo 1), pois 

contrastam municípios com população absoluta desde 2.615 habitantes (Arapeí) até 538.298 

habitantes (São José dos Campos) e quanto ao crescimento populacional anual, observam-se 

taxas muito superiores ao Estado (São Sebastião + 6,26) e taxas negativas como foi o caso 

do município de Cunha de 1991 para 2000.    

 

O grau de urbanização apresentado nos últimos censos demográficos 87,56% , 91,61% e 

92,96% em 1980, 1991 e 2000 respectivamente mostra um desequilíbrio marcante na 

distribuição da população regional urbana e rural da Região. 
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Ao analisar as taxas de urbanização na região para o ano de 2000 (tabela 11), nota-se 

primeiramente a separação em duas faixas distintas, destacando os municípios localizados 

ao longo da rodovia Presidente Dutra e Litoral Norte que apresentaram taxas acima de 80 % 

e os da Serra da Mantiqueira e Vale Histórico com taxas que variam de 30 a 80 %. São nove 

os municípios cuja população residente em área rural é predominante, tendo uma 

representatividade da população urbana abaixo de 50%: Cunha, Jambeiro, Monteiro Lobato, 

Natividade da Serra, Paraibuna, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do 

Sapucaí e Silveiras. Outros seis municípios da região apresentaram em 2000, taxas de 

urbanização inferior aos 80%. São eles: Areias, Bananal, Igaratá, Lagoinha, São José do 

Barreiro e São Luiz do Paraitinga. 

 

Em todos estes municípios havia em 1980 a predominância da população rural em relação à 

urbana, o que pode sinalizar para o fato de não terem se beneficiado do período de expansão 

econômica e interiorização da indústria - havido a partir da década de 1970 - em termos de 

desenvolvimento econômico. 

 

Os municípios que fazem parte do grupo que apresentou taxas de urbanização acima de 

80%, em geral são os mais industrializados ou se localizam próximo aos pólos industriais ou 

municípios sede das Regiões de Governo.        

A tabela 14 mostra a evolução da urbanização e da densidade demográfica do ano de 1980 

até 2000.  
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Fonte: Fundação Seade 
(1) Em 1980, Arapeí pertencia ao município de Bananal e tornou-se independente em 1993 
(2) Em 1980, Canas pertencia ao município de Lorena e tornou-se independente em 1997 
(3) Em 1980, Potim pertencia ao município de Guaratinguetá e tornou-se independente em 1993 
n.a – Não aplicável 
i – fenômeno inexixtente 

Tabela 11 - Evolução da taxa de urbanização e densidade demográfica, segundo os municípios da RA 
de São José dos Campos: 1980 e 2000 
 1980 2000 
Local Taxa de 

Urbanização 
(%) 

Densidade 
Demográfica 
(hab./Km²) 

Taxa de 
Urbanização 
(%) 

Densidade 
Demográfica 
(hab./Km²) 

Classificação 
na RA 

Aparecida 94,06 244,48 98,50 290,87 5 
Arapeí (1) (1) 72,54 18,97 25 
Areias 39,76 12,16 68,11 11,84 27 
Bananal 53,04 14,56 74,00 15,79 24 
Caçapava 88,03 135,84 87,67 201,40 19 
Cachoeira Paulista 80,60 74,20 79,66 98,21 23 
Campos do Jordão 89,47 90,65 99,00 153,65 1 
Canas (2) (2) 84,13 51,63 22 
Caraguatatuba 98,28 70,41 95,35 164,42 10 
Cruzeiro 95,14 184,71 96,85 234,05 7 
Cunha 30,87 15,65 48,22 17,32 32 
Guaratinguetá 85,96 108,96 95,15 141,99 12 
Igaratá 49,81 14,52 70,87 27,55 26 
Ilhabela 97,06 23,24 98,81 62,01 3 
Jacareí 93,19 249,96 95,86 413,16 9 
Jambeiro 35,28 14,52 48,46 20,16 31 
Lagoinha 32,41 17,29 58,03 19,29 30 
Lavrinhas 53,13 21,98 88,34 35,98 18 
Lorena 92,15 122,07 96,29 194,98 8 
Monteiro Lobato 24,85 7,96 41,90 10,70 36 
Natividade da Serra 27,59 8,12 41,04 8,20 37 
Paraibuna 39,53 19,22 31,13 23,14 39 
Pindamonhangaba 90,08 93,25 94,49 168,94 13 
Piquete 71,76 84,48 93,48 89,41 15 
Potim (3) (3) 95,37 302,33 11 
Queluz 72,70 28,92 86,11 37,65 20 
Redenção da Serra 30,98 12,57 40,20 12,77 38 
Roseira 82,22 40,02 93,43 70,88 16 
Santa Branca 8.473 77,81 29,41 90,09 45,02 17 
Santo Antonio do Pinhal 33,46 37,84 47,89 44,88 33 
São Bento do Sapucaí 39,21 36,26 44,69 40,29 35 
São José do Barreiro 38,30 6,73 59,65 6,91 28 
São José dos Campos 96,31 251,76 98,78 472,25 4 
São Luiz do Paraitinga 40,52 13,23 58,92 14,15 29 
São Sebastião 97,91 39,68 98,99 121,16 2 
Silveiras 28,60 9,48 45,58 13,05 34 
Taubaté 95,36 277,94 94,14 400,93 14 
Tremembé 82,14 97,81 85,77 188,23 21 
Ubatuba 90,90 38,83 97,51 98,04 6 
RA de São José dos Campos 87,56 75,07 92,96 122,46 n.a 
Estado de São Paulo 88,64 100,73 93,41 148,96 n.a 
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Para situar os municípios considerando sua localização na região e permitir a delimitação 

das áreas mais e menos urbanizadas, foi feito o mapeamento através das informações 

contidas na tabela 14 considerando três faixas de abrangência: Municípios com taxas de 

urbanização acima de 80 %, de 50 a 80 % e menores que 50 %, conforme legenda no mapa 

05.   

 

Tal delimitação pode situar na região, o eixo dos municípios “pobres” pois os municípios 

que apresentam menores taxas de urbanização são os que apresentam maiores taxas de 

pobreza e os que apresentam taxas acima de 80 % apresentam menores taxas de pobreza. 

 

MAPA 02  –TAXA DE URBANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO (2000) 

Fonte: elaboração própria através dos dados da Fundação Seade 2000. 
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A densidade demográfica dos municípios da região corrobora a divisão delimitada pelo 

mapa da urbanização. Conforme a legenda do mapa 03, há municípios com densidade 

demográfica inferior a vinte habitantes por quilômetro quadrado como São José do Barreiro 

que apresentou em 2000, densidade de 6,91 habitantes; enquanto São José dos Campos 

apresentou para o mesmo ano densidade de 472,25 habitantes muito superior à do Estado de 

São Paulo (148,96).     

 

MAPA 03 –DENSIDADE DEMOGRÁFICA DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO (2000) 

Fonte: elaboração própria através dos dados da Fundação Seade 2000. 
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O mapa 03 demonstra cinco faixas de abrangência para a densidade demográfica na região. 

Municípios cuja densidade demográfica é menor que 20 habitantes, maior que 20 a 50 

habitantes, maior que 50 a 100 habitantes, maior que 100 a 200 habitantes e maior que 200 

habitantes por quilômetro quadrado. 

 

Quando o aspecto considerado é a renda per capita, temos a seguinte situação: 

Os municípios localizados no eixo entre Paraibuna e São José do Barreiro são os que 

apresentam as menores rendas per capita; o que demonstra as menores condições dos 

munícipes escaparem da pobreza, bem como condições dos governos locais investirem com 

meios próprios em ações anti-pobreza.   
 

Comparando a maior renda per capita da região (SJCampos - R$ 472,00) com a menor 

(Cunha - R$ 151,00) visualiza-se a condição relativa da pobreza, pois com os valores acima 

citados a renda do primeiro município representa mais de três vezes a do segundo. Como a 

Renda per capita é calculada dividindo-se o total da renda pela população total, fica evidente 

a pobreza de Cunha em relação a SJCampos, porém se a observação a ser feita for da 

comparação entre os pobres dos dois municípios, a renda média dos pobres de São José dos 

Campos representa apenas 1,22 vezes a dos de Cunha,(tabela 17) caracterizando uma maior 

desigualdade de renda em São José.  
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MAPA 04 – RENDA PER CAPITA DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO (2000)  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE 2000 
 
 
 
 
 
A desigualdade na distribuição de renda, medida pelo índice de gini, demonstra seu peso 

para a perpetuação da pobreza. Esses índices patenteiam e confirmam a grande desigualdade 

de renda, existente também nos municípios mais desenvolvidos. Por esses dados 

apresentados conclui-se que apenas o desenvolvimento econômico mão resolverá as 

questões relativas à pobreza.  
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Mapa 05 - Desigualdade medida através do índice de gini  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE 2000 
 
 
 
 

Na elaboração do índice considera-se que no intervalo de “zero a um”, quanto mais próximo 

de “um” o índice para o município considerado, maior a desigualdade de renda. Os 

municípios da região se concentraram em duas faixas de abrangência (anexo 15): 

Municípios com índice de 0,50 a 0,55 e maior que 0,55.    
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4.2 – MAPEAMENTO DA POBREZA NO VALE DO PARAÍBA 

 

Com a finalidade de demonstrar a evolução da pobreza na região, no período de 1970 a 

2000, foi feito o mapeamento dos índices de pobreza, através de um Sistema de 

Informações Geográficas. O sistema utilizado (SPRING), desenvolvido pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais, funcionou como uma ferramenta de produção de mapas. 

Os mapas gerados têm como objetivo a espacialização das informações, considerando 

todos os municípios da região de modo a classificá-los de acordo com a apresentação dos 

melhores ou piores índices de pobreza e ainda permitir através do efeito visual, a 

localização dos municípios perante a região, ou seja, onde estão localizados os municípios 

mais ou menos pobres. 

 

Primeiramente foi mapeada a incidência da pobreza, que consiste no percentual de pobres 

existente em cada município. Foram consideradas pobres as pessoas cuja renda é inferior a 

meio salário mínimo. 

 

Os mapas de incidência da pobreza para os anos de 1970, 1980, 1991 e 2000, demonstram 

a evolução do percentual de pobres nos municípios nas três últimas décadas; para tanto 

classificam os municípios em seis faixas de abrangência de acordo com o percentual de 

pobres relativo à população total: Municípios que apresentaram percentual de pobres até 

20%, de 20 % a 25 %, de 25 % a 30 %, de 30 a 35 %, de 35 % a 45 % e acima de 45 %. 

 

A classificação nestas faixas, juntamente com a comparação consecutiva dos mapas 

permite a observação da evolução da pobreza desde 1970 a 2000. Utilizadas as mesmas 

faixas de abrangência para os quatro mapas, pode-se visualizar o deslocamento (troca de 

faixa) ou estabilidade de cada um dos municípios quanto à melhora ou piora em termos de 

pobreza de renda.     

 

A visualização através destas faixas permite ainda a contextualização dos municípios da 

região de forma a notar a homogeneidade ou não da situação de pobreza dentro da mesma 

região de governo ou por áreas de localização geográfica, considerando a classificação pelo 
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percentual de pobres e observando qual município se localiza entre os que comportam os 

maiores ou menores indicadores de pobreza. 

 

Após o mapeamento da incidência da pobreza através dos percentuais de pessoas com 

renda insuficiente, foram elaborados os mapas relativos à situação na região, das condições 

de renda dos pobres perante a Linha de Pobreza, medida através dos índices de 

insuficiência média de renda e também a desigualdade de renda entre os pobres, através 

do grau de desigualdade na população com renda insuficiente. Finalmente, visando 

confirmar a situação de pobreza apresentada pelos mapas relativos aos índices sintéticos foi 

elaborado também, o mapeamento do Índice Paulista de Responsabilidade Social, que 

condensa informações relativas à riqueza, longevidade e escolaridade nos municípios da 

região. 

 

 

 

4.2.1 – MEDIDA DA POBREZA ATRAVÉS DO PERCENTUAL DE 

PESSOAS COM RENDA INSUFICIENTE (1970, 1980, 1991 e 2000). 

 

A pobreza na região para o ano de 1970 reflete uma situação homogênea em termos dos 

percentuais de pobreza se considerados seus altos índices, porém, já destacava os 

municípios de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, São Sebastião, Cruzeiro e 

Guaratinguetá com a menor incidência de pobreza. Esta menor incidência de pobreza 

apresentada para os municípios em questão, confirma a influência do desenvolvimento 

econômico para a minimização das situações de carência da população em geral.  

 

Apesar da pobreza não ter uma justificativa aceitável, em 1970, a situação que se pode 

visualizar na região reflete a situação nacional onde o percentual de pobres nas regiões 

metropolitanas era de 65,3 %, nas regiões urbanas não metropolitanas 65,3 % e nas regiões 
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Fonte :Elaborado pelo Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade (IETS) a partir dos Censos Demográficos 
de 1970,1980,1991 e 2000 (IBGE). Linha de pobreza considerada de meio salário mínimo. 
 

rurais 78,6 %. Ainda não havia sido consolidado o sistema de políticas sociais nacional de 

modo que o acesso à proteção social era permitido apenas aos trabalhadores formais de 

algumas categorias específicas e quem tinha a sorte de participar de projetos 

Tabela 12 - Pobreza no Vale do Paraíba anos 1970,1980,1991 e 2000 
  

MUNICÍPIO  
PORCENTAGEM DE PESSOAS COM RENDA INSUFICIENTE 

(P0 ) 

  1970 1980 1991 2000 

Aparecida 60,75  19,23  26,90  19, 4 

Areias 84,54  52,27  71,90  49,0 

Bananal 76,89  47,12  63,99  34,8 

Caçapava 55,08  17,09  22,71  17,7 

Cachoeira Paulista 65,74  27,11  41,27  26,9 

Campos do Jordão 60,88  22,75  21,11  14,2 

Caraguatatuba 60,56  21,00  28,28  20,5 

Cruzeiro 56,54  22,18  32,44  21,2 

Cunha 86,92  59,46  64,33  51,1 

Guaratinguetá 57,15  20,76  23,74  17,0 

Igaratá 81,40  44,66  35,70  28,2 

Ilhabela 60,07  24,46  27,80  19,4 

Jacareí 43,24  13,54  22,05  17,3 

Jambeiro 76,34  32,84  49,45  27,7 

Lagoinha 88,14  61,02  64,67  43,5 

Lavrinhas 74,20  49,83  54,18  35,0 

Lorena 56,88  20,30  30,06  23,5 

Monteiro Lobato 75,39  54,35  54,27  36,5 

Natividade da Serra 85,66  53,39  60,16  44,6 

Paraibuna 68,70  37,63  46,46  29,6 

Pindamonhangaba 61,78  18,11  30,18  23,9 

Piquete 61,02  23,59  31,63  25,4 

Queluz 70,10  47,95  52,38  41,4 

Redenção da Serra 80,21  51,77  53,52  39,8 

Roseira 72,58  32,11  46,36  30,5 

Santa Branca 66,95  23,60  33,87  23,1 

Santo Antônio do Pinhal 79,53  47,91  38,16  25,8 

São Bento do Sapucaí 86,20  48,08  44,00  30,8 

São José do Barreiro 82,45  48,75  56,29  44,6 

São José dos Campos 42,44  10,66  16,47  15,6 

São Luís do Paraitinga 81,09  47,15  48,69  31,4 

São Sebastião 51,46  15,87  21,21  17,4 

Silveiras 87,34  51,29  63,99  43,3 

Taubaté 50,83  13,08  22,37  15,3 

Tremembé 66,08  24,56  23,27  20,8 
Ubatuba 67,83  23,40  27,15  23,3 
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assistencialistas da Legião Brasileira de Assistência (LBA), cuja função era a proteção à 

maternidade e à infância, o amparo aos velhos e desvalidos.   
 
 

Em 1970, das cidades do Vale do Paraíba (mapa 06), apenas Jacareí e São José dos 

Campos apresentavam percentuais de pobreza abaixo de 50 % do total de suas populações, 

sendo que contavam com 43,24 % e 42,44 % de pobres respectivamente.   Ao se considerar 

a média simples das sete cidades mais desenvolvidas do Vale (Caçapava, Guaratinguetá, 

Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Taubaté) nota-se que na época 

apresentavam 52 % de pobres, enquanto que ao fazer o mesmo para os outros 32 

municípios observa-se uma média de 70 % de pobres onde se destacam Lagoinha com 

88,14 % e Silveiras com 87,34 % de pobres.  

 

            Mapa 06– Percentual de pobres no município 1970 (Linha de pobreza de meio salário mínimo 
per capta)  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IETS 2003 
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Em 1980 houve uma considerável melhora na qualidade de vida da população, com a 

diminuição dos níveis de pobreza da região sendo que apenas os municípios de Areias, 

Cunha, Lagoinha, Natividade da Serra, Monteiro Lobato e Silveiras apresentaram 

percentuais de pobreza da população maiores que 50 %. Os municípios de Bananal, Igaratá, 

Lavrinhas, Queluz, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro e 

São Luiz do Paraitinga apresentaram uma média em torno de 48 % de pobres; o restante 

dos municípios ao apresentarem uma média de 24 % de pobres em sua população, 

obtiveram um grande avanço em relação a 1970 quando todos os municípios apresentavam 

em média 70 % de pobres.   

 

O desenvolvimento econômico nacional (de 1970 para 1980) favoreceu a todos os 

municípios da região no tocante ao impacto sobre os índices de pobreza. Houve uma queda 

média no percentual de pessoas abaixo da linha de pobreza nos municípios da região de 

estudo, de trinta e nove pontos percentuais(39 %), sendo que entre os mais desenvolvidos, a 

queda (média) foi de sessenta e oito por cento (68 %). O chamado período do milagre 

brasileiro (década de 70) em que o produto interno bruto (PIB) cresceu numa média de 8,6 

% ao ano, permitiu a queda nos indicadores de pobreza, sendo que foi observado o aumento 

da renda para todas as classes de rendimento (Rocha 2003).    

 

Mesmo considerando que os indicadores de incidência da pobreza diminuíram para todos os 

municípios, vale lembrar que para os mais desenvolvidos esta queda foi maior.  

 

Ao observar que os municípios mais desenvolvidos foram os que mais se beneficiaram da 

redução da pobreza na década, pode-se considerar que houve aumento da desigualdade na 

região tendo em vista que o fenômeno de desconcentração da indústria não chegou até os 

municípios menores de modo a reduzir a participação dos pobres na população total.      
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Mapa 07–Percentual de pobres no município 1980 (Linha de pobreza de meio salário mínimo per 

capta)  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IETS 2003 
 
 
No ano de 1991; os seguintes municípios apresentam percentual de pobres acima de 50 % da 

população: Areias (72%), Bananal, Cunha e Silveiras (64%), Lagoinha (65%), Lavrinhas 

(54%), Natividade da Serra (60%), Queluz, Redenção da Serra (53%), São José do Barreiro 

(57%).    Vale destacar que exceto São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, Campos 

do Jordão, Igaratá e Tremembé, todos os outros municípios da região tiveram aumento do 

nível de pobreza em 1991, referente à década anterior.  Para este ano o mapa apresenta uma 

disposição com certa homogeneidade destacando bem municípios localizados ao longo da 

rodovia Presidente Dutra, com menores percentuais de pobreza, municípios do Litoral Norte 
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(com São Sebastião apresentando menor índice) e municípios do Vale Histórico e Serra do 

Mar com os maiores índices. 

 

O impacto da estagnação econômica nacional (de 1980 para 1991) foi maior nos municípios 

mais desenvolvidos – sedes das regiões de governo mais Jacareí e São Sebastião –, pois 

neles observou-se aumento médio da incidência da pobreza da ordem de 45 % (com maior 

aumento para Taubaté + 71,02 % seguida de Jacareí + 62,85 % e S JCampos +  54,50 %). Já 

nos municípios menos desenvolvidos a incidência pôde ser observada através do aumento 

médio deste índice de pobreza em torno de 14,62 % (com menor aumento para M. Lobato + 

0,14 % e maior para Areias + 37%).     

 

  Mapa 08–Percentual de pobres no município 1991 (Linha de pobreza de meio salário mínimo 

per capita) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IETS 2003 
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Seguindo a tendência nacional, é justificável então, o fato de as economias mais 

industrializadas sofrerem maior impacto referente à estagnação econômica tendo em vista a 

maior complexidade de suas estruturas urbanas, provocadas principalmente pela grande 

aglomeração de pessoas alavancada pelas maiores oportunidades de emprego e condições de 

vida.     

 
 

Em 2000 a média geral da pobreza nos municípios da RA de São José dos Campos                            

foi de 29 % (percentual de pobres).  Das nove cidades que apresentaram percentuais abaixo 

de 20% de pobres, destacam-se Campos do Jordão, Ilhabela e Guaratinguetá que inclusive 

demonstraram melhora mais significativa em relação ao ano de 1980.  Vale lembrar que os 

municípios de Campos do Jordão(14,2%), São José dos Campos(15,6%) e Taubaté(15,2%) 

obtiveram os menores índices de pobreza.  

 

Outra observação importante é que alguns municípios não recuperaram seus índices de 

pobreza aos patamares dos do ano de 1980, situação à qual se enquadram os municípios São 

José dos Campos, Taubaté, Jacareí, São Sebastião, Pindamonhangaba, Lorena e Piquete.   

 

Apresentaram os mais altos índices de pobreza os seguintes municípios: Areias (49%), 

Cunha (51%), Lagoinha, Natividade da Serra (44%), Queluz (41%), Redenção da Serra 

(40%), São José do Barreiro (45%) e Silveiras (43%). Porém em relação a 1991 a pobreza 

diminuiu até nestes municípios, pois apresentavam em 1991 índices que variavam de 53 a 

72 %.  

 

O impacto da Política econômica nacional (de 1991 para 2000) sobre a incidência da 

pobreza nos municípios mais pobres pode ser observado através da queda média deste índice 

de pobreza em torno de (27,69) % com menor queda para Cunha (20,56) % e maior para 

Lagoinha (32,73%) enquanto os municípios mais desenvolvidos – municípios sede das 

regiões de governo mais Jacareí e São Sebastião – apresentaram queda média de (23,77) % 

com menor queda para SJCampos (5,28) % e maior para Cruzeiro(34,64 %).     
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 Mapa 09–Percentual de pobres no município 2000 (Linha de pobreza de meio salário mínimo per 
capita)  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IETS 2003 
            Nota: os dados para os municípios Arapeí, Canas e Potim, foram extraídos do Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil, ano 2000, da Fundação João Pinheiro. 
 
Ao relacionar a população total dos municípios com os percentuais de pobres pode-se 

visualizar a representatividade de cada município tanto na população total como nos índices 

de pobreza. Desta forma consegue-se agrupar os municípios que apresentam situação 

desproporcional na comparação da população com a quantidade de pobres (tabela 14).   

   

Os quatro municípios do Litoral Norte abrigam 11 % da população total do Vale do Paraíba; 

porém quando apresentam a classificação dos pobres representando 13,20 % do total dos 

pobres da região é caracterizada uma desproporção.  Mesma desproporção é notada para a 

maioria dos municípios, com exceção para Tremembé, Campos do Jordão, Guaratinguetá, 
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Jacareí, Taubaté, São José dos Campos, São Sebastião e Caçapava. Estes oito municípios 

apresentam menor percentual relativo de pobres, que percentual relativo de população total 

consideradas as totalizações para o vale (tabela 14). Por serem os municípios mais 

desenvolvidos, concentram as melhores oportunidades de trabalho e condições de 

desenvolvimento humano apesar de também concentrarem a maioria dos pobres da região.  

 

 

 

Tabela 13 - EVOLUÇÃO DA INCIDÊNCIA DA POBREZA NOS MUNICÍPIOS DO 
VALE 

(mais desenvolvidos e mais pobres) 
MUNICÍPIO Percentual 

1970/1980 
Percentual 
1980/1991 

Percentual 
1991/2000 

SÃO JOSE  CAMPOS -74,88 +54,50 -5,28 
SÃO SEBASTIAO -69,16 +33,64 -17,96 
JACAREÍ -68,68 +62,85 -21,54 
CARAGUATATUBA -65,32 +34,66 -27,00 
GUARATINGUETA -63,67 +14,35 -28,39 
TAUBATÉ -74,26 +71,02 -31,60 
CRUZEIRO -60,77 +46,25 -34,64 
CUNHA -31,59 +8,19 -20,56 
SÃO JOSE BARREIRO  -40,87 +15,46 -20,76 
QUELUZ -31,59 +9,23 -20,96 
REDENÇÃO SERRA -35,45 +3,38 -25,63 
NATIVIDADE SERRA -37,67 +12,68 -25,86 
SÃO BENTO DO SAPUCAI -44,00 +8,3 -30,00 
AREIAS -38,17 +37,55 -31,84 
MONTEIRO LOBATO -27,00 +0,14 -32,00 
ESPIRITO SANTO DO PINHAL -39,00 +20,00 -32,00 
SILVEIRAS -41,27 +24,76 -32,33 
LAGOINHA -30,7 +5,9 -32,73 
LAVRINHAS -32,84 +8,7 -35,4 
BANANAL -38,71 +35,80 -45,61 
Fonte: elaboração própria 
Obs: Os sinais positivos ou negativos significam respectivamente aumento ou queda na incidência da pobreza 
nas décadas.   
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Tabela 14 – Comparação entre o percentual da população total do Vale e percentual de 

pobres totais em 2000 

 População total 

Percentual da 

população em relação 

ao total do Vale 

Quantidade de 

pobres * 

Percentual de pobres 

em relação ao total 

do Vale 

Vale do Paraíba 2038000 100 463.807 100 

Jambeiro 4000 0,19 1236 0,24 

Monteiro Lobato 4000 0,19 1536 0,30 

Santo Antonio Do Pinhal 6000 0,29 1764 0,34 

Redencao Da Serra 4000 0,19 1828 0,35 

Sao Jose Do Barreiro 4000 0,19 1988 0,39 

Areias 4000 0,19 2140 0,42 

Lavrinhas 6000 0,29 2658 0,45 

Silveiras 5000 0,24 2385 0,46 

Lagoinha 5000 0,24 2420 0,52 

Igarata 8000 0,39 2752 0,54 

Natividade Da Serra 7000 0,34 3290 0,64 

Sao Bento Do Sapucai 10000 0,49 3400 0,66 

Roseira 9000 0,44 3501 0,68 

Sao Luis Do Paraitinga 10000 0,49 3630 0,71 

Santa Branca 13000 0,63 4004 0,78 

Bananal 10000 0,49 4060 0,79 

Queluz 9000 0,44 4176 0,81 

Piquete 15000 0,73 4680 0,91 

Paraibuna 17000 0,83 5406 1,06 

Ilhabela 21000 1,03 5586 1,09 

Tremembé 33000 1,61 8151 1,59 

Cachoeira Paulista 27000 1,32 8505 1,66 

Campos Do Jordao 44000 2,15 8756 1,71 

Aparecida 34000 1,66 9146 1,79 

Cunha 23000 1,12 12604 2,47 

Sao Sebastião 58000 2,84 13398 2,62 

Caçapava 76000 3,72 16416 3,22 

Ubatuba 67000 3,28 20703 4,06 

Caraguatatuba 79000 3,87 21330 4,18 

Cruzeiro 73000 3,58 21900 4,29 

Lorena 78000 3,82 22932 4,50 

Guaratinguetá 104000 5,10 24752 4,85 

Pindamonhangaba 126000 6,18 37548 7,36 

Jacareí 191000 9,37 43166 8,47 

Taubaté 243000 11,92 48600 9,53 

Sao Jose Dos Campos 535000 26,25 83460 16,38 

Fonte: * Cálculo através de dados da Linha de Pobreza de ½ salário mínimo. Censo populacional: IBGE 2000  
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Apenas oito cidades localizadas ao longo da Rodovia Presidente Dutra, abrigam 70 % 

(1.426.000) da população total do Vale do Paraíba e por conseguinte 59 % (300.605) das 

pessoas classificadas como pobres; são elas Caçapava, Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, 

Lorena, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Taubaté.    Neste caso nota-se o peso da 

pobreza como fenômeno urbano, pois apesar de os maiores índices de pobreza incidirem 

sobre os municípios menos desenvolvidos, a pobreza absoluta se concentra nos municípios 

mais industrializados da região. 

 

Ao incluir os quatro municípios do Litoral Norte entre os mais desenvolvidos nota-se que 

apenas doze de trinta e nove municípios passam a abrigar 70% dos pobres da região.   

 

As Regiões de Governo são uma forma de regionalização por parte do governo do Estado 

por questões administrativas, portanto não são constituídas de municípios em situações 

homogêneas quanto às carências, muito menos de desenvolvimento econômico ou social. A 

caracterização da pobreza por região de governo pode auxiliar no sentido de demonstrar 

qual região necessita de mais investimentos por parte do Estado.  
 

A região de governo de Cruzeiro foi a que apresentou o menor percentual relativo de pobres 

perante o total da Região Administrativa, porém congrega os municípios com os maiores 

percentuais de pobreza, portanto pode ser considerada a área menos desenvolvida e carente 

de investimentos. Nota-se ainda que à medida que as regiões de governo se distanciam da 

Capital, são menores os percentuais de pobreza relativa ao total do Vale, caracterizando o 

fenômeno urbano da pobreza onde é notado que as regiões mais desenvolvidas convivem 

com grandes contingentes de pessoas em situação de pobreza absoluta. 
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Quadro 5 – Distribuição da pobreza por região de governo 

Regiões de Governo População pobre Percentual em relação à RA 

São José dos Campos 

Jacareí 

Caçapava 

Igaratá 

Paraibuna  

Monteiro Lobato 

Santa Branca 

Jambeiro 

 

 

157.796 

 

 

34,00 % 

Taubaté 

Pindamonhangaba 

Tremembé 

Campos do Jordão 

Santo Antônio do Pinhal 

São Bento do Sapucaí 

Natividade da Serra 

Redenção da Serra 

São Luiz do 

Paraitinga 

 

 

 

119.387 

 

 

 

25,74 % 

Guaratinguetá 

Lorena 

Piquete 

Aparecida  

Cachoeira Paulista 

Roseira 

Canas 

Potim 

Cunha 

 

 

 

86.120 

 

 

18,60 % 

Cruzeiro 

Lavrinhas 

Queluz 

Areias 

Silveiras 

São José do Barreiro  

Arapeí 

 Bananal 

 

 

39.307 

 

 

8,46 % 

Caraguatatuba 

São Sebastião    Ubatuba      Ilhabela 
61.017 13,20 % 

Fonte: elaboração própria através da soma dos percentuais de pobres 

 

4.2.2 - MEDIDA DA POBREZA ATRAVÉS DA INSUFICIÊNCIA MÉDIA DE 

RENDA  

 

Além da incidência da pobreza, existem duas formas complementares para a medida da 

pobreza: a insuficiência média de renda que mede a profundidade da pobreza pela 

distância da renda média dos pobres até a linha de pobreza e a medida do grau de 

desigualdade entre os pobres. 

A medida da insuficiência média de renda para os municípios do Vale demonstrou uma 

evolução positiva na renda dos pobres da região. Os dados apresentados para os municípios 

de Areias, Cunha, Lagoinha e Silveiras em 1970 (hiato médio de renda de 0,55 - 0,56 - 0,57  
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Tabela 15 - Insuficiência média de renda no Vale do Paraíba anos 1970,1980,1991 e 2000. 
MUNICÍPIOS INSUFICIÊNCIA MÉDIA DE RENDA (P1) 

 1970 1980 1991 2000 
Aparecida 0,28 0,06 0,12 0,08 
Areias 0,55 0,20 0,34 0,24 
Bananal 0,43 0,20 0,32 0,12 
Caçapava 0,26 0,06 0,10 0,08 
Cachoeira Paulista 0,32 0,09 0,20 0,12 
Campos do Jordão 0,29 0,08 0,08 0,05 
Caraguatatuba 0,27 0,07 0,11 0,10 
Cruzeiro 0,25 0,07 0,14 0,09 
Cunha 0,56 0,25 0,31 0,24 
Guaratinguetá 0,27 0,07 0,09 0,07 
Igaratá 0,45 0,18 0,14 0,11 
Ilhabela 0,29 0,08 0,11 0,08 
Jacareí 0,17 0,05 0,10 0,07 
Jambeiro 0,34 0,09 0,24 0,10 
Lagoinha 0,57 0,29 0,31 0,17 
Lavrinhas 0,37 0,19 0,26 0,12 
Lorena 0,26 0,07 0,13 0,10 
Monteiro Lobato 0,41 0,21 0,24 0,17 
Natividade da Serra 0,53 0,23 0,27 0,18 
Paraibuna 0,37 0,12 0,22 0,11 
Pindamonhangaba 0,29 0,06 0,13 0,11 
Piquete 0,24 0,08 0,15 0,09 
Queluz 0,34 0,20 0,26 0,20 
Redenção da Serra 0,47 0,22 0,24 0,18 
Roseira 0,38 0,12 0,20 0,11 
Santa Branca 0,34 0,08 0,15 0,09 
Santo Antônio do Pinhal 0,45 0,19 0,18 0,09 
São Bento do Sapucaí 0,53 0,19 0,18 0,12 
São José do Barreiro 0,49 0,20 0,26 0,19 
São José dos Campos 0,17 0,04 0,07 0,07 
São Luís do Paraitinga 0,48 0,18 0,23 0,12 
São Sebastião 0,23 0,05 0,08 0,08 
Silveiras 0,55 0,20 0,35 0,17 
Taubaté 0,23 0,04 0,09 0,07 
Tremembé 0,32 0,09 0,09 0,09 
Ubatuba 0,34 0,07 0,12 0,11 

Fonte: Elaborado pelo Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade (IETS) a partir dos Censos Demográficos 
de 1970,1980,1991 e 2000 (IBGE). 
 
 
e 0,55 respectivamente) comparados com os do ano 2000 (hiato médio de renda de 0,24 - 

0,24 - 0,17 e 0,17 respectivamente) indicam que a renda média dos pobres para estes 

municípios, em 1970, representava menos da metade da linha de pobreza estipulada de meio 

salário mínimo e que em 2000 representava pouco mais de ¾ desta mesma linha de pobreza.    

 



 91

 

Para permitir uma espacialização deste índice no Vale do Paraíba, será mostrado em 

seguida um mapa temático cuja legenda classifica os municípios em três faixas de 

abrangência sendo que os municípios que estão em melhores condições são os que 

apresentam o hiato médio de renda até 1/10 (10%) da LP e os outros se dividem em 

municípios cujo hiato se posiciona de > 1/10 a 1/5 da LP e > que 1/5 (20%) da LP.  

 

MAPA 10 - INSUFICIÊNCIA MÉDIA DE RENDA (2000)  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IETS 2003 

 

A insuficiência média de renda na série observada para os municípios considerados (tabela 

15) demonstra no ano 2000, um distanciamento maior da linha de pobreza, para os seguintes 

municípios : Areias, Bananal, Cunha, Lavrinhas, Lagoinha, Natividade da Serra, 

Queluz, Silveiras, São José do Barreiro e Redenção da Serra. Estes municípios, em sua 
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maioria, apresentam os maiores percentuais de pobreza e têm população entre 4 e 10 mil 

habitantes. 

 

No ano de 1991 havia cinco municípios com percentual do índice de insuficiência média de 

renda acima de 3/10 (Areias, Bananal, Cunha, Lagoinha e Silveiras).   Pode-se dizer que no 

período de 1991 a 2000, houve uma melhora da região se considerada a quantidade de 

municípios que diminuíram o hiato de pobreza, ou seja, as rendas dos pobres se tornaram 

mais próximas da linha de pobreza.        Em 2000 a maioria dos municípios apresentava 

hiato de até 1/10 do valor da linha de pobreza e nenhum município apresentou valor acima 

de 3/10. 

 
4.2.2.1 -  RENDA MÉDIA DOS POBRES NOS MUNICÍPÍOS DA REGIÃO 
 
 
Para um melhor entendimento da situação de pobreza nos municípios pode-se fazer uma 

comparação entre a renda per capita municipal e renda média dos pobres, pois a renda per 

capita por si só não reflete a realidade dos pobres. 

 

Ao estabelecer a renda média para os pobres de cada município, torna-se possível calcular o 

valor faltante para que se alcance a linha de pobreza - hiato de pobreza (Hoffmann 1998).    

 

Considerando-se que para o Brasil a renda média dos pobres encontrava-se cerca de 55 % 

abaixo do valor da linha de pobreza (Barros 2000); o Vale do Paraíba encontra-se numa 

situação menos desconfortável, pois o município cuja renda média dos pobres mais se 

distancia da linha de pobreza, Cunha; apresenta valores médios posicionados a 

aproximadamente ¼ da LP, enquanto no geral, os dez municípios que apresentam menor 

renda média apresentam valor 20 % abaixo da linha de pobreza.  
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Tabela 16 - Renda média dos pobres em relação ao salário mínimo.    

Município Renda Média 1991 % Sal Min Renda Média 2000 % Sal Min 

Areias 81,52 33,00 84,70 38,00 

Cunha 85,22 40,50 84,70 38,00 

Queluz 91,40 37,00 89,16 40,00 

São José do Barreiro 91,40 37,00 90,28 40,50 

Natividade da Serra 90,16 36,50 91,32 41,00 

Redenção da Serra 93,87 38,00 91,39 41,00 

Lagoinha 85,22 34,49 92,51 41,49 

Silveiras 80,28 32,50 92,51 41,50 

Monteiro Lobato 93,87 38,00 92,51 41,50 

Bananal 83,99 34,00 98,08 44,00 

Lavrinhas 91,40 37,00 98,08 44,00 

São Luiz do Paraitinga 95,11 38,50 98,08 44,00 

Cach Paulista 98,81 40,00 98,08 44,00 

São Bento do Sapucai 101,28 41,00 98,08 44,00 

Pindamonhangaba 107,46 40,50 99,19 44,49 

Paraiabuna 96,34 39,00 99,19 44,50 

Roseira 98,81 40,00 99,19 44,50 

Igaratá 106,22 43,00 99,19 44,50 

Ubatuba 108,69 44,00 99,19 44,50 

Jambeiro 93,87 38,00 100,31 45,00 

Lorena  107,46 43,50 100,31 45,00 

Caraguatatuba 109,93 44,50 100,31 45,00 

Santo Antônio do Pinhal 101,28 41,00 101,42 45,50 

Piquete 104,99 42,50 101,42 45,50 

Santa Branca 104,99 42,50 104,42 45,50 

Cruzeiro 106,22 43,00 101,42 45,50 

Tremembé 112,40 45,50 101,42 45,50 

Ilhabela 109,93 44,50 102,54 46,00 

São Sebastião 113,63 46,00 102,54 46,00 

Guaratinguetá 103,65 45,49 103,65 46,49 

Jacareí 111,16 45,00 103,67 46,50 

Taubaté 112,40 45,50 103,65 46,50 

São José dos Campos 114,87 46,50 103,65 46,50 

Campos Jordão 113,63 46,00 105,88 47,50 

Aparecida 108,69 44,00 111,38 50,00 

Caçapava 108,69 44,00 111,36 50,00 

Obs: Cálculo através da linha de pobreza estabelecida de meio salário mínimo 

 

 

A renda dos pobres dos municípios menos desenvolvidos teve maior evolução em relação 

aos mais industrializados (tabela 16), sendo que em São José dos Campos ela se manteve 

estável.      Os municípios de Silveiras, Lagoinha e Bananal foram os detentores de maiores 
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avanços neste sentido (aumento de renda).   Vale destacar que tal aumento de renda não 

chegou a alçar os pobres desta condição, apenas ocorrendo uma aproximação da renda, da 

linha de pobreza. 

 

A classificação quanto à renda média demonstra um perfil semelhante aos dos índices de 

pobreza, quando apresenta percentuais referentes ao salário mínimo próximos tanto entre os 

municípios mais desenvolvidos como os menos desenvolvidos.  Alguns municípios se 

destacam quanto à melhora ou piora no índice, caso de Caçapava e Aparecida que em 2000 

apresentam maior renda média dos pobres e Cunha que por sofrer queda na renda dos pobres 

veio a ocupar a última posição.             

 

 

4.2.3 - MEDIDA DA POBREZA ATRAVÉS DA DESIGUALDADE ENTRE OS 

POBRES 

 

O grau de desigualdade na população pobre demonstra uma certa homogeneidade, 

apresentando em todos os municípios, baixo grau de desigualdade. Sete municípios 

apresentaram grau de desigualdade acima de 10% ; são eles: Areias, Cunha, Monteiro 

Lobato, Queluz, Redenção da Serra e São José do Barreiro. Consideradas as três 

décadas, estes municípios apresentaram sempre os maiores índices de desigualdade entre os 

pobres.   

 

Considerando os baixos valores apresentados para a desigualdade entre os pobres e que a 

tendência é de aproximação da renda dos pobres da linha de pobreza, pode-se inferir que no 

período (1970 a 2000) a região se distanciou da situação de extrema pobreza de renda (linha 

de indigência), ou seja, as pessoas se deslocavam da condição de indigentes para a de 

pobres. 
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Tabela 17 - Grau de desigualdade na população com renda insuficiente 
Municípios 1970 1980 1991 2000 

Aparecida 0,17 0,03 0,08 0,05 
Areias 0,40 0,09 0,20 0,15 
Bananal 0,28 0,11 0,20 0,06 
Caçapava 0,16 0,03 0,06 0,06 
Cachoeira Paulista 0,19 0,05 0,13 0,08 
Campos do Jordão 0,17 0,04 0,04 0,04 
Caraguatatuba 0,15 0,03 0,06 0,08 
Cruzeiro 0,15 0,03 0,08 0,05 
Cunha 0,41 0,14 0,19 0,15 
Guaratinguetá 0,17 0,03 0,06 0,04 
Igaratá 0,29 0,10 0,08 0,07 
Ilhabela 0,19 0,04 0,07 0,05 
Jacareí 0,09 0,03 0,07 0,05 
Jambeiro 0,20 0,04 0,16 0,06 
Lagoinha 0,41 0,17 0,19 0,09 
Lavrinhas 0,22 0,10 0,16 0,06 
Lorena 0,16 0,04 0,08 0,06 
Monteiro Lobato 0,27 0,11 0,14 0,11 
Natividade da Serra 0,37 0,13 0,15 0,10 
Paraibuna 0,24 0,06 0,14 0,07 
Pindamonhangaba 0,17 0,03 0,08 0,07 
Piquete 0,13 0,04 0,10 0,05 
Queluz 0,20 0,11 0,17 0,13 
Redenção da Serra 0,31 0,12 0,14 0,12 
Roseira 0,24 0,06 0,12 0,06 
Santa Branca 0,21 0,04 0,09 0,06 
Santo Antônio do Pinhal 0,28 0,10 0,11 0,04 
São Bento do Sapucaí 0,37 0,10 0,10 0,06 
São José do Barreiro 0,33 0,11 0,16 0,11 
São José dos Campos 0,09 0,02 0,04 0,05 
São Luís do Paraitinga 0,32 0,09 0,14 0,07 
São Sebastião 0,13 0,02 0,05 0,05 
Silveiras 0,38 0,10 0,23 0,10 
Taubaté 0,14 0,02 0,05 0,05 
Tremembé 0,20 0,04 0,06 0,06 
Ubatuba 0,21 0,03 0,07 0,08 

Fonte: Elaborado pelo Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade (IETS) a partir dos Censos Demográficos 
de 1970,1980,1991 e 2000 (IBGE). 
 
À medida que o município torna-se mais desenvolvido , diminui a desigualdade entre o s 
pobres; porém a que considerar a concentração da renda nos municípios mais desenvolvidos 
e também o grande percentual concentrado nas pequenas fatias de não pobres. 
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MAPA 11 – DESIGUALDADE DE RENDA ENTRE OS POBRES NA REGIÃO, ANO 

2000. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IETS 2003 

 
 
 
Ao analisar a pobreza pelo grau de desigualdade de renda entre os pobres, nota-se (tabela 

17) que houve um forte declínio no período para todos os municípios significando que entre 

os pobres a desigualdade de renda vem diminuindo. Essa diminuição no valor dos 

indicadores foi possível em função da redução da freqüência de rendas zero e daquelas de 

valor muito baixo. No entanto, nos municípios com maior índices de desigualdade entre os 

pobres, pode significar a maior dificuldade de geração de renda. 

 
O resultado é visto quando considerados os anos de 1991 e 2000 e observado que em 2000 a 

maioria dos municípios apresentava índices abaixo de 10% (mapa 11). 
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O mapa 11 consegue demonstrar a situação no ano de 2000, onde espacializa os municípios 

de modo a destacar onde a desigualdade de renda é maior.    

 
4.3 – OUTROS INDICADORES DE POBREZA 

 

Para corroborar a situação de pobreza na região, como um complemento ao estudo da 

pobreza medida através da renda podem-se utilizar algumas variáveis que medem a situação 

de exclusão social, o desenvolvimento humano e a responsabilidade social dos governos 

locais. 

 

Para tanto será feita uma exposição dos dados referentes aos municípios da região, 

constantes do Índice Paulista de Responsabilidade Social. O Índice Paulista de 

Responsabilidade Social (IPRS) foi escolhido para demonstrar as diferentes situações dos 

municípios por permitir uma visualização (através de suas variáveis) tanto das condições de 

atendimento existentes em cada município, como capacidade para o combate à pobreza de 

modo a buscar o desenvolvimento social.  O índice é bem abrangente, pois procurou 

compactar em sua composição, uma quantidade de variáveis que reflete as condições dos 

municípios perante três dimensões (riqueza, longevidade e educação) e permite também 

através do acompanhamento da evolução dos indicadores, saber se houve uma evolução 

positiva ou negativa do atendimento aos munícipes. 

  

Os dados referentes ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (anexo 09) e do 

Atlas da Exclusão Social (anexo 10) com suas metodologias semelhantes, podem confirmar 

a heterogeneidade dos municípios da região, sinalizando para a necessidade de projetos 

diferenciados - por parte do governo do Estado – para cada tipo de economia existente nos 

municípios, de modo a canalizar investimentos que geram renda para os mais pobres.  

 

4.3.1 – ÍNDICE PAULISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL (IPRS) 
 

O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS – Anexo 11) classifica as cidades da 

região em cinco grupos, através da combinação dos índices de riqueza, longevidade e 
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escolaridade. Este índice que foi encomendado pela Assembléia Legislativa do Estado de 

São Paulo – elaborado pela fundação SEADE - tem como objetivo proporcionar uma 

ferramenta analítica que revele a situação de cada um dos municípios paulistas nas três 

dimensões centrais do desenvolvimento humano.  

 

O índice permite com suas atualizações, um acompanhamento da situação dos municípios ao 

longo do tempo em termos da evolução da riqueza municipal e dos esforços para o 

desenvolvimento social.  A atualização mais recente foi apresentada em 2002, com dados do 

ano de 2000, sendo que as anteriores se referem aos anos de 1997 e 1992.     

 

Quadro 6 - Síntese das Variáveis Selecionadas e Estrutura de Pesos Adotada, segundo  
Dimensões do IPRS 
 
Dimensões Variáveis de Resultado Variáveis de 

Esforço 
Riqueza 
municipal 

Consumo de energia elétrica residencial (44%) 
Consumo de energia elétrica na agricultura, 
Comércio e serviços (23%) 
Remuneração média dos empregados com carteira 
assinada (19%)  

Valor 
adicionado per 
capita (14%)  

Longevidade Mortalidade infantil (30%) 
Mortalidade de adultos de 60 anos e mais (20%) 
Mortalidade de adultos de 15 na 39 anos (20%) 

Mortalidade 
perinatal (30%) 

Escolaridade Porcentagem dos jovens de 15 a 19 anos que 
concluíram o ensino fundamental (26%) 
Porcentagem dos jovens de 20 a 24 anos que 
concluíram o ensino médio (24%) 
Porcentagem de crianças de 10 a 14 anos 
alfabetizadas (24%) 
Porcentagem de jovens de 14 a 24 anos 
alfabetizados (23%) 

Porcentagem 
das matrículas 
de ensino 
fundamental 
oferecidas pela 
rede municipal 
(3%) 

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. 
 
Às variáveis utilizadas para a composição de cada indicador, foram atribuídos pesos de 

acordo com o grau de importância estipulado por metodologia de análise estatística (quadro 

5).  Foram estabelecidos também, limites de corte para a definição das faixas de abrangência 

para possibilitar o agrupamento dos municípios da forma mais homogênea possível (quadro 

6).  
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Quadro 7 – Limites de corte para a definição da escala discreta do IPRS 
 

Dimensão Medida 1997 2000 
Escolaridade Baixa 

Média 
Alta 

Até 59 
De 60 a 69 
70 e mais 

Até 78 
De 79 a 85 
86 e mais 

Longevidade Baixa 
Média 
Alta 

Até 59 
De 60 a 69 
70 e mais 

Até 64 
De 65 a 71 
72 e mais 

Riqueza Baixa 
Alta 

Até 49 
50 e mais 

Até 49 
50 e mais 

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. 
 
 
As variáveis selecionadas para compor o indicador de renda municipal buscam, 

simultaneamente, captar a riqueza municipal – por meio dos indicadores de consumo de 

energia elétrica da agricultura, comércio e serviços e de valor adicionado per capta – e a 

renda familiar – através de indicadores de consumo de energia elétrica residencial e do 

rendimento médio dos empregados no setor formal da economia local. 

 

Tal distinção pode ter importante significado do ponto de vista das políticas públicas, pois, 

enquanto as variáveis relativas à renda familiar são típicas de resultado, isto é, refletem 

iniciativas e investimentos pretéritos, aquelas referentes à riqueza municipal podem ser 

associadas à capacidade do município em produzir novos esforços em prol do 

desenvolvimento local. 
 

Quanto ao índice de riqueza, vale lembrar que a RA é a terceira colocada nesta dimensão, 

superada apenas pela RMSP e RA de Campinas. Das variáveis que compõem o índice de 

riqueza, destaca-se o valor adicionado fiscal per capita que aumentou de R$ 7.520 em 1997 

para R$ 8.701 em 2000, mantendo-se acima da média do Estado (R$ 4.890). Porém, na 

contramão, apresentam-se os valores do rendimento médio do emprego formal que diminuiu 

de R$ 873 para R$ 789, abaixo da média do Estado (R$ 890) em 2000.       
 

O indicador de riqueza classifica apenas nove municípios da região na faixa dos que 

apresentam altos índices de riqueza, e estes municípios (exceto São Sebastião) se localizam 
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próximo à rodovia presidente Dutra na porção mais próxima à capital e também mais 

industrializada.  

 

MAPA 12 -RIQUEZA MUNICIPAL medida pelo Índice Paulista de Responsabilidade 

Social (IPRS)  

Fonte: Elaborado a partir dos dados do IPRS, 2002.  

 

O indicador de longevidade  adotado no IPRS compõe-se da combinação de quatro taxas de 

mortalidade específicas a determinadas faixas etárias: mortalidade perinatal; infantil; de 

adultos de 15 a 39 anos e mortalidade de pessoas de 60 anos e mais.  
 

Assim, a taxa de mortalidade infantil reflete as condições gerais de saneamento, de 

escolaridade das mães e de renda familiar. Já a mortalidade perinatal relaciona-se, 

principalmente, com características do sistema de assistência à saúde materno-infantil, 
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enquanto a mortalidade de idosos mostra, sobretudo, problemas relacionados com hábitos 

alimentares e do fumo, além daqueles referentes às características do sistema de saúde e da 

medicina de alta complexidade. A mortalidade de indivíduos na faixa etária dos 15 aos 39 

anos relaciona-se com as mortes por causas externas (acidentes e assassinatos) e por Aids. 
 

MAPA 13 - LONGEVIDADE MEDIDA PELO Índice Paulista de Responsabilidade 

Social (IPRS)   

Fonte: Elaborado a partir dos dados do IPRS, 2002  

 

O índice de longevidade destaca alguns municípios que não estão classificados entre os mais 

desenvolvidos, porém apresentam altas taxas de longevidade. Tal observação pode chamar a 

atenção pelo fato da complexidade urbana nos municípios mais desenvolvidos não converter 

riqueza em qualidade de vida da maneira mais adequada para toda a população. 
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O indicador de escolaridade  que compõe o IPRS incorpora cinco variáveis: porcentagem de 

jovens de 15 a 19 anos que concluíram o ensino fundamental; porcentagem de jovens de 20 

a 24 anos que concluíram o ensino médio; porcentagem de crianças de 10 a 14 anos com 

mais de um ano de estudo; porcentagem de jovens de 15 a 24 anos com mais de um ano de 

estudo; e porcentagem de matrículas de ensino fundamental oferecidas pela rede municipal.  
 
 

MAPA 14 - ESCOLARIDADE medida pelo Índice Paulista de Responsabilidade Social 

(IPRS) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados do IPRS, 2002.  

 

De acordo com o mapa 14 ainda existem municípios nos quais pode-se considerar a 

escolaridade baixa, e em geral estão classificados entre os municípios mais pobres. 

Comparando a classificação pelos níveis de escolaridade com a da riqueza, o município de 
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São Sebastião destoa dos demais por ser considerado rico, porém apresentou índice de 

escolaridade baixo.    

 

Os grupos nos quais foram contextualizados os municípios podem ser demonstrados de 

forma a situar na região (mapa 15), as áreas que apresentam “maiores problemas” que têm 

uma influência direta sobre os níveis de pobreza dos municípios. Os dados relativos a cada 

índice que compõem o IPRS, podem ser visualizados no anexo 11; desta forma além da 

separação dos municípios em grupos distintos, pode-se também tomar contato com o grau de 

diferenciação nas condições apresentadas por cada um deles. 

 

 

 

Classificação dos municípios segundo o Índice Paulista de Responsabilidade Social: 

 

Grupo 1 - Reúne municípios com bons indicadores nas três dimensões do índice. Estão 

classificados seis municípios. Municípios localizados nos principais eixos rodoviários do 

Estado. 

 

Grupo 2 – Municípios que possuem bons indicadores de riqueza, mas indicadores 

socioeconômicos insatisfatórios. 

 

Grupo 3 – Municípios que conseguem exibir níveis sociais satisfatórios mesmo não 

apresentando indicadores de riqueza elevados. 

 

Grupo 4 – Municípios de pequeno porte, com nível de riqueza baixo, porém com níveis 

médios de longevidade e conhecimento. 

 

Grupo 5 – Agrega municípios em pior situação no IPRS, localizados nas zonas serrana do 

vale do Paraíba, nas áreas marcadas tradicionalmente pela pobreza e incapacidade local em 

lograr avanços socioeconômicos significativos. 
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MAPA 15  – INDICE PAULISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  

Fonte: Elaboração a partir dos dados do IPRS 2000 
 
 
 

 
 
4.4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS  
 
A pobreza na região, acompanhando a tendência nacional, diminuiu consideravelmente no 

período compreendido entre os anos de 1970 e 2000. Mas com a finalidade de particularizar 

a questão para os municípios do Vale do Paraíba, torna-se importante uma comparação e 

análise das informações socioeconômicas dos municípios. 

 



 105

Uma forma de caracterizar a pobreza na região é considerando as condições dos municípios 

para atenderem as necessidades de sua população, onde pode ser feita uma divisão entre 

municípios “pobres e ricos“. O que pode ser confirmado analisando os dados de renda 

municipal tal como o Valor Adicionado Fiscal (anexo 08). 

A classificação dos municípios em “mais” ou “menos” pobres pelo mapeamento, seja dos 

índices de pobreza de renda ou pelos dados socioeconômicos, apresenta para todo o período 

a perpetuação da grande desigualdade existente entre os municípios. 

 

O mapa da urbanização, da densidade demográfica e também o da renda per capita 

confirmam o traçado dos municípios que podem ser considerados entre os mais pobres numa 

comparação dos municípios da região. Os municípios mais urbanizados, com maior 

densidade demográfica e maior renda per capita, são os mais ricos e conforme os valores 

vão diminuindo, vão surgindo os municípios considerados mais pobres. Desta forma fica 

caracterizada a situação da pobreza entre os municípios da região. 

 

Porém, fato importante a observar é o grande número de pobres que concentram os 

municípios mais desenvolvidos, pois a própria característica da urbanização com maior 

aglomeração de pessoas na cidade, torna mais complexa a pobreza urbana tendo em vista 

que as exigências são maiores até para o próprio sustento, pois os fatores de produção mais 

utilizados são o capital e o trabalho. O cidadão é considerado pobre por não ser detentor do 

capital, e pela necessidade de conseguir renda através do trabalho ocorre uma grande 

valorização da qualificação como exigência para conseguir trabalho.      

 

Outra maneira de analisar a pobreza na região é observando a situação dos pobres de cada 

município, seja através da insuficiência média de renda (mapa 10) ou da desigualdade entre 

os pobres. O mapeamento da insuficiência média de renda também demonstra o mesmo 

traçado dos municípios pobres que os outros dados socioeconômicos, porém vista pela 

evolução da renda média dos pobres (tabela 15) nota-se que nos municípios mais pobres a 

tendência de 1991 para 2000 foi de aproximação da linha de pobreza para os cidadãos que se 

encontram com renda per capita abaixo desta linha. Apenas nos municípios de São José dos 

Campos e São Sebastião, não houve evolução ficando a renda dos pobres estacionada no 
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mesmo índice de 1991 enquanto que no município de Cunha a renda dos pobres sofreu uma 

queda em relação ao salário mínimo. 

        

A evolução da pobreza na região foi influenciada pela situação econômica do país, tendo em 

vista os reflexos tanto nas condições de aquisição da renda como na possibilidade de 

proteção por parte do governo. A partir do momento que há crescimento econômico e 

controle da inflação, os índices de pobreza diminuem, pois permitem um aumento na renda 

média da população que se encontra na base da pirâmide de distribuição de renda. 

 

Tal afirmação pode ser esclarecida com uma comparação da evolução da pobreza na região 

com a evolução da pobreza no Brasil através dos momentos econômicos apresentados no 

período estudado. Observando as faixas de tempo escolhidas, através dos dados adquiridos 

de acordo com os censos demográficos, nota-se que de 1970 para 1980 - período do 

“milagre econômico” – os índices sintéticos de pobreza apresentaram os maiores ganhos do 

período. A média da população pobre nos municípios da região, passou de 69 % em 1970 

para 34 % em 1980. 

 

De 1980 para 1991, com o estancamento do processo de melhoria da renda por causa dos 

movimentos de expansão e retração econômicas, a média percentual da população abaixo da 

linha da pobreza, passou de 34 % para 40 % e de 1991 para 2000, com influência 

principalmente da estabilização dos preços a média percentual de pobres na região passou 

para 28 %. 

 

Comparando todos os indicadores de pobreza analisados, podem-se destacar os municípios 

que apresentaram as melhores e as piores condições em relação à pobreza: 

 

1 - Municípios que apresentaram em 2000, as melhores condições em relação à pobreza: São 

José dos Campos, Campos do Jordão, Jacareí, Caçapava, Taubaté, Guaratinguetá, São 

Sebastião, Ilhabela e Aparecida. 
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2 - Municípios que apresentaram em 2000, as piores condições em relação à pobreza: 

Cunha, Areias, Silveiras, São José do Barreiro, Queluz, Arapeí, Redenção da Serra, 

Lagoinha, Lavrinhas, Monteiro Lobato, São Bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga,  

Bananal e Roseira.  

  

 
5. CONCLUSÃO: 

 

1) A proporção de pobres para os municípios do Vale do Paraíba decresceu, passando 

da média de 68,97 % de pobres em 1970 para 28,59 em 2000. A evolução dos índices de 

pobreza demonstrou melhoria para todos os municípios, porém em patamares bem distintos, 

contrastando ao final do período, municípios com baixa proporção de pobres em torno de 14 

% com outros que apresentaram percentuais próximos ou acima de 50% de pobres. 

 

2) A pobreza na região diminuiu mais por causa das mudanças do sistema de proteção 

social nacional, do que de uma política de desenvolvimento regional. A desigualdade de 

renda diminuiu ao longo do período, porém esta diminuição se mostrou mais significativa 

para os municípios com maiores percentuais de pobreza, ou seja, os menos desenvolvidos.   

A mensuração da pobreza pela renda permite visualizar através dos mapas temáticos (mapa 

06, 07, 08 e 09) a situação da pobreza em cada município da região inclusive podendo 

classificá-los da seguinte forma: 

 

     a) Pobreza da população decorrente da pobreza do município, onde são notados 

municípios com alta incidência de pobreza e posição relativamente baixa em relação ao total 

de pobres da região.  Ocorre nos municípios menores geralmente com população abaixo de 

20.000 habitantes e com baixa densidade demográfica. Tais municípios não se 

desenvolveram economicamente, tendo dificuldade quanto a geração de renda que 

melhoraria as condições de vida de seus munícipes. 

 

     b)Pobreza da população decorrente da desigualdade existente no município. 

Municípios onde contrastam elevados graus de riqueza com situações diversas de pobreza, 

decorrente dos variados tipos de desigualdades. Tais municípios apresentam baixa 



 108

incidência de pobreza e alta contribuição para a pobreza absoluta regional, ou seja, 

comportam grande número de pobres apesar de apresentarem os menores índices de pobreza 

em relação à população total.                  

 

3) O agrupamento dos municípios de forma homogênea inicialmente pode ser estruturado 

pela comparação dos mesmos tendo em vista a representação de suas populações e 

incidência da pobreza na população total do Vale. Tal comparação (tabela 14) permite a 

divisão da seguinte forma: Municípios que apresentam percentuais de pobres menores que 

os percentuais da população total relativos à população total do Vale e municípios que 

apresentam percentuais de pobres maiores que os percentuais da população total relativos 

à população total do Vale. Por conseguinte permite a classificação em quatro grupos: 

      3.1 – Municípios que apresentam percentuais de pobres menores que os percentuais 

da população total relativos à população total do Vale (localizados ao longo da 

rodovia Presidente Dutra ): São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Guaratinguetá, 

Caçapava, São Sebastião, Campos do Jordão e Tremembé. Municípios em sua maioria 

com população acima de 50.000 habitantes (exceção para Campos do Jordão – 44.000 e 

Tremembé – 33.000 habitantes), mais próximos da capital, com os menores 

percentuais de pobreza (mapa 09). Estes oito municípios representam 63 % da 

população e 53 % dos pobres totais do Vale em 2000. 

 

     3.2 - Municípios que apresentam percentuais de pobres maiores que os percentuais da 

população total relativos à população total do Vale: 

 

3.2.1 Municípios localizados ao longo da rodovia Presidente Dutra e Litoral Norte: 

Caraguatatuba, Cruzeiro, Lorena, Pindamonhangaba, Ubatuba. Municípios com 

população acima de 50.000 habitantes, com percentuais de pobreza de 20 a 25 % 

da população total (mapa 09). Os cinco municípios representavam 20 % da 

população e 26 % dos pobres totais do Vale em 2000. 

 

       3.2.2 Municípios localizados próximos ao município sede da região de governo: 

Aparecida, Cachoeira Paulista, Igaratá, Ilhabela, Jambeiro, Paraibuna, Piquete e 
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Santa Branca. Municípios em sua maioria com população entre 10 e 35.000 

habitantes (exceção para Jambeiro – 4.000 e Igaratá – 8.000 habitantes), e que 

apresentaram índices de pobreza de 25 a 30 % da população total em 2000.  

 

        3.2.3  Municípios localizados no eixo que vai da Serra do Mar até Bananal e bolsão de 

pobreza da Serra da Mantiqueira: Areias, Bananal, Cunha, Lagoinha, Lavrinhas, 

Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santo 

Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Silveiras, São José do Barreiro e São Luiz 

do Paraitinga. Municípios em sua maioria com população entre 4 a 10.000 habitantes 

(exceção para Cunha com 23.000 habitantes), que apresentaram índices de pobreza 

acima de 30 % da população total em 2000 e taxas de urbanização em sua maioria, 

menor que 50 % (tabela 14). Classificados como os municípios com as piores 

condições de pobreza, representavam apenas 5,7 % da população e 11 % dos pobres 

totais do Vale em 2000. 

 

Quanto ao nível de atendimento dos serviços básicos, o maior problema na região está 

relacionado com o provimento do esgotamento sanitário principalmente nos municípios do 

Litoral onde o nível de atendimento não chega a 40 % dos domicílios (anexo 5) e em alguns 

municípios menos desenvolvidos. O provimento de água encanada apresentou uma média de 

95 % para os municípios da região, porém novamente os municípios do litoral ficaram 

abaixo da média com percentuais em torno de 70 % dos domicílios. A coleta de lixo 

apresentou bons indicadores em todos os municípios. 

 

Os dados sobre a renda per capita comprovam novamente as diferenças entre os municípios 

da região divididos por subáreas de localização, onde são notados municípios com renda per 

capita acima da observada no Estado de São Paulo e municípios com a renda muito baixa 

(anexo 06). 

 

Analisando a evolução da renda per capita dos municípios da região de 1991 para 2000 

(anexo 06), observa-se que as maiores taxas de crescimento da renda ocorreram nos 

municípios considerados mais pobres, tais como Bananal, Arapeí, Monteiro Lobato, etc. 
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Porém em 2000 ainda havia na região, municípios cuja renda per capita não atingia nem a 

metade da renda per capita do Estado, inclusive municípios entre os quais as taxas 

apresentaram maior evolução, tais como Arapeí, Lagoinha e Natividade da Serra.      

 

4) Ao analisar as teses Individualista e Estruturalista no contexto da pobreza sob a ótica da 

exclusão e inclusão social pode-se concluir que existem indivíduos pobres porque ao longo 

do processo de formação da sociedade, foram sendo privados dos meios de produção (terra, 

capital e trabalho) de acordo com a necessidade de acumulação de capital do sistema 

capitalista. 

 

O indivíduo, em sua formação, é influenciado por características interpessoais, por 

conseguinte recebe por imposição as perspectivas (normais) da evolução de sua condição de 

vida, portanto há que se considerar que a sociedade tem sua parcela de responsabilidade 

sobre este indivíduo.  

 

A interação desimpedida dos indivíduos – livre mercado sem nenhum tipo de controle do 

governo - jamais produzirá resultados sociais ótimos, no modelo de desenvolvimento 

capitalista, onde impera a necessidade de maximização dos lucros e para isso utilizam a 

mais valia, ou seja, exploração da classe trabalhadora. Apenas o desenvolvimento 

econômico não resolve os problemas relativos à pobreza.  

 

O indivíduo que se encontra na condição de pobreza absoluta, dificilmente conseguirá sair 

desta condição, se não houver consenso de que é preciso uma mobilização de toda a 

sociedade no sentido de romper com a situação de crise alcançada, que é refletida de 

diversas formas, porém encontra uma de suas principais causas na desigualdade de renda.  A 

abordagem da renda torna-se relevante à medida que o sistema de proteção social é menos 

eficiente. Por exemplo, se o sistema educacional do governo não consegue avançar em 

termos do provimento de educação com qualidade aos pobres, estes estão condenados a 

permanecer na pobreza, pois, num contexto em que utiliza altas taxas de tecnologia para 

maior produtividade, é requerida maior qualificação do trabalhador. Esta qualificação só é 

conseguida, por quem tem condições de pagar por ela. Se a pessoa não tem recursos para 
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pagar pela melhor instrução, não conseguirá então concorrer às vagas disponíveis no 

mercado de trabalho; sem trabalho não terá renda para manter suas necessidades mínimas 

muito menos para disputar o mercado de trabalho cada vez mais exigente e complexo. 

 

A evolução do sistema de proteção social no Brasil e na região caminha no sentido correto -  

o da busca da eficiência e eficácia com articulação entre programas focalizados e universais 

-  porém num ritmo muito aquém do ideal, tendo em vista a urgência da intervenção para a 

erradicação da pobreza absoluta.          

 

O desequilíbrio regional se perpetua por causa do modelo de desenvolvimento econômico 

concentrador de investimentos apenas nos municípios mais desenvolvidos. A atração dos 

investimentos para os municípios que já possuem mercados bem estruturados causou um 

esvaziamento dos municípios menores não permitindo o seu desenvolvimento.  

 

O processo de industrialização no Vale do Paraíba se concentrou nas cidades localizadas 

mais próximas à Capital do Estado ao longo da Rodovia Presidente Dutra (importante canal 

de escoamento para a produção) e tem como pólo regional a cidade de São José dos 

Campos. A cidade se constituiu em pólo regional pelo fato de ter recebido a partir da década 

de 50, diversos investimentos do Governo Federal na área da tecnologia, o que serviu de 

incentivo para o grande atrativo tanto populacional, como de investimentos. 

 

A cidade de São José dos Campos, bem como outras cidades localizadas ao longo da 

Rodovia Presidente Dutra (Jacareí, Caçapava, Taubaté, Lorena, Guaratinguetá e Cruzeiro), 

se tornaram atrativos para a migração, causando um esvaziamento (ou não desenvolvimento) 

das outras cidades do Vale em termos populacionais e conseqüentemente das economias 

locais.      

 

5) Contrariamente à tese individualista, a orientação deste estudo indica a necessidade de 

propostas por parte dos governos das instâncias superiores, pois a maioria dos municípios 

não conseguirá com recursos próprios tornarem-se atrativos para os investimentos da 

iniciativa privada. Os investimentos deverão visar à questão social se pautando pela busca 
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da diminuição da desigualdade, tanto entre as economias municipais quanto à desigualdade 

entre os cidadãos em termos absolutos. 

 

Quanto à busca da diminuição das desigualdades na região, com certeza os municípios mais 

pobres dependem de subsídios que demonstrem o esforço do governo estadual com a 

finalidade de provê-los de infra estrutura mínima para atendimento à sua população com 

vistas à diminuição da pobreza. As necessidades são notadas de acordo com os dados 

apresentados onde se percebem as carências nos diversos setores, tais como saneamento 

básico, saúde e educação. 

 

Para o efetivo combate à pobreza, a forma recomendada é a articulação entre programas e 

políticas sociais que visam ao alívio da pobreza e os que podem contribuir com a superação 

da pobreza. 

 

No primeiro caso - o de alívio da pobreza – há a necessidade de focalização sobre os grupos 

mais vulneráveis pois tem um caráter mais imediato, e deverá considerar a urgência de 

minimizar as graves carências da população visando prover as necessidades básicas de 

sobrevivência; principalmente as que influenciam nas condições de saúde, tais como ações  

que combatam a mortalidade infantil e a fome.     

 

Já no segundo caso - o da superação da pobreza – trata-se de políticas voltadas para a 

construção de um novo modelo de desenvolvimento econômico, que priorize o crescimento 

econômico com equidade social e no qual as políticas econômicas assumam também a 

dimensão de políticas sociais. 

  

As ações públicas na área social passam a ter de buscar a articulação entre aquelas de curto 

prazo, de caráter mais imediatista, focalizadas nos grupos identificados como os mais 

despossuídos, e aquelas de longo prazo, de caráter permanente, universalizantes, voltadas 

para a equidade do acesso dos cidadãos aos direitos sociais, independentemente do nível de 

renda e da inserção no mercado de trabalho.      
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Tendo em vista as novas tendências de atuação na política social com o intuito de tornar as 

ações focalizadas nas pessoas mais pobres; tem-se como imperativo a caracterização de 

quem é pobre, porém o problema mais sério ainda é a criação de oportunidades, capacidade 

e ativos necessários à garantia de uma efetiva saída das famílias de sua histórica situação de 

pobreza.  

 

Quanto aos tipos de políticas e capacidade de o governo erradicar a pobreza, conclui-se que 

é necessário um equilíbrio de forças entre a visão técnica da eficiência dos gastos e a 

necessidade de uma mudança de concepção da sociedade no sentido de fazer caminharem 

juntas as políticas econômicas e as sociais.   

 

6) Considerando que a região sofre os impactos das políticas econômicas nacionais, vale 

destacar que para a distribuição de recursos e implementação de projetos federais ou 

estaduais, tanto a caracterização das condições de atendimento com serviços básicos 

(saneamento, educação, saúde) para cada município, como a caracterização de subáreas 

homogêneas contribuirá para atuação no sentido de buscar o desenvolvimento com a 

implementação de programas adequados à região. 

 

A análise da pobreza e das tendências referentes à atuação de governo através de políticas 

sociais poderá auxiliar os planejadores no desenvolvimento de programas que visem à 

minimização da pobreza e também chamar a atenção para a necessidade da diminuição das 

desigualdades entre os municípios através de investimentos que aqueçam as economias 

locais, com vistas a um desenvolvimento econômico homogêneo da região; o que permitirá 

um esforço conjunto em busca da erradicação da pobreza. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1 - Evolução da população residente, segundo os municípios da RA de São José dos Campos: 
Números absolutos e taxa geométrica de crescimento anual – 1980,1991 e 2000 

 
 População Taxa Geométrica de 

Crescimento Anual (%) 
Local 1980 1991 2000 

Classifica
ção na RA 

1980/1991 1991/2000 
Aparecida 29.275 33.249 34888 13 1,16 0,54 
Arapeí (1) 2.274 2.615 39 i 1,56 
Areias 3.703 3.292 3.597 38 -0,07 0,99 
Bananal 10.954 9.079 9.707 24 0,32 0,75 
Caçapava 51.142 65.655 76.027 8 2,29 1,64 
Cachoeira Paulista 20.512 23.089 27.164 15 1,08 1,82 
Campos do Jordão 25.964 36.877 44.178 12 3,24 2,03 
Canas (2) 2.751 3.605 37 i 3,05 
Caraguatatuba 33.563 52.616 78.628 6 4,17 4,56 
Cruzeiro 57.840 68.409 73.444 9 1,53 0,79 
Cunha 20.826 23.385 23.093 16 1,06 -0,14 
Guaratinguetá 84.626 92.077 104.101 5 1,68 1,37 
Igaratá 4.346 6.262 8.271 27 3,37 3,14 
Ilhabela 7.743 13.437 20.752 17 5,13 4,95 
Jacareí 115.100 163.017 191.011 3 3,21 1,78 
Jambeiro 2.867 3.279 3.985 35 1,22 2,19 
Lagoinha 4.439 4.635 4.954 32 0,39 0,74 
Lavrinhas 3656 4.660 5.994 30 2,23 2,84 
Lorena 57.150 70.162 77.914 7 2,24 1,17 
Monteiro Lobato 2.682 3.364 3613 36 2,08 0,80 
Natividade da Serra 6.895 6.466 6.947 28 -0,58 0,80 
Paraibuna 14.113 14.867 16.988 18 0,47 1,49 
Pindamonhangaba 69.146 101.371 125.775 4 3,54 2,43 
Piquete 14.353 14.752 15.196 19 0,25 0,33 
Potim (3) 9.666 13.562 20 i 3,83 
Queluz 6.988 7.676 9.098 25 0,85 1,91 
Redenção da Serra 3.985 4.004 4.047 34 0,04 0,12 
Roseira 4.824 6.154 8.551 26 2,23 3,72 
Santa Branca 8.473 10.273 12.982 21 1,76 2,63  
Santo Antonio do Pinhal 5.334 5.357 6.318 29 0,04 1,85 
São Bento do Sapucaí 9.327 8.715 10.339 23 -0,62 1,92 
São José do Barreiro 4.040 3.936 4.141 33 -0,24 0,57 
São José dos Campos 285.587 439.231 538.298 1 3,99 2,29 
São Luiz do Paraitinga 9.743 9.894 10.424 0,14 0,58  
São Sebastião 18.839 33.430 57.745 11 5,35 6,26 
Silveiras 3.890 4.893 5.373 31 2,10 1,05 
Taubaté 168.722 205.840 243.783 2 1,82 1,90 
Tremembé 17.975 27.363 34.746 14 3,89 2,69 
Ubatuba 26.927 46.942 66.644 10 5,18 3,97 
RA de São José dos Campos 1.215.549 1.642.399 1.988.498 n.a 2,77 2,15 
Estado de São Paulo 24.953.238 31.436.273 36.974.378 n.a 2,12 1,82 

Fonte: Fundação Seade 
(1) Em 1980, Arapeí pertencia ao município de Bananal e tornou-se independente em 1993 
(2) Em 1980, Canas pertencia ao município de Lorena e tornou-se independente em 1997 
(3) Em 1980, Potim pertencia ao município de Guaratinguetá e tornou-se independente em 1993 
n.a – Não aplicável 
i – fenômeno inexixtente 
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Anexo 2 - Evolução da taxa de urbanização e densidade demográfica, segundo os municípios da 
RA de São José dos Campos: 1980 e 2000 

 1980 2000 
Local Taxa de 

Urbanização 
(%) 

Densidade 
Demográfica 
(hab./Km²) 

Taxa de 
Urbanização 
(%) 

Densidade 
Demográfica 
(hab./Km²) 

Classificação 
na RA 

Aparecida 94,06 244,48 98,50 290,87 5 
Arapeí (1) (1) 72,54 18,97 25 
Areias 39,76 12,16 68,11 11,84 27 
Bananal 53,04 14,56 74,00 15,79 24 
Caçapava 88,03 135,84 87,67 201,40 19 
Cachoeira Paulista 80,60 74,20 79,66 98,21 23 
Campos do Jordão 89,47 90,65 99,00 153,65 1 
Canas (2) (2) 84,13 51,63 22 
Caraguatatuba 98,28 70,41 95,35 164,42 10 
Cruzeiro 95,14 184,71 96,85 234,05 7 
Cunha 30,87 15,65 48,22 17,32 32 
Guaratinguetá 85,96 108,96 95,15 141,99 12 
Igaratá 49,81 14,52 70,87 27,55 26 
Ilhabela 97,06 23,24 98,81 62,01 3 
Jacareí 93,19 249,96 95,86 413,16 9 
Jambeiro 35,28 14,52 48,46 20,16 31 
Lagoinha 32,41 17,29 58,03 19,29 30 
Lavrinhas 53,13 21,98 88,34 35,98 18 
Lorena 92,15 122,07 96,29 194,98 8 
Monteiro Lobato 24,85 7,96 41,90 10,70 36 
Natividade da Serra 27,59 8,12 41,04 8,20 37 
Paraibuna 39,53 19,22 31,13 23,14 39 
Pindamonhangaba 90,08 93,25 94,49 168,94 13 
Piquete 71,76 84,48 93,48 89,41 15 
Potim (3) (3) 95,37 302,33 11 
Queluz 72,70 28,92 86,11 37,65 20 
Redenção da Serra 30,98 12,57 40,20 12,77 38 
Roseira 82,22 40,02 93,43 70,88 16 
Santa Branca 8.473 77,81 29,41 90,09 45,02 17 
Santo Antonio do Pinhal 33,46 37,84 47,89 44,88 33 
São Bento do Sapucaí 39,21 36,26 44,69 40,29 35 
São José do Barreiro 38,30 6,73 59,65 6,91 28 
São José dos Campos 96,31 251,76 98,78 472,25 4 
São Luiz do Paraitinga 40,52 13,23 58,92 14,15 29 
São Sebastião 97,91 39,68 98,99 121,16 2 
Silveiras 28,60 9,48 45,58 13,05 34 
Taubaté 95,36 277,94 94,14 400,93 14 
Tremembé 82,14 97,81 85,77 188,23 21 
Ubatuba 90,90 38,83 97,51 98,04 6 
RA de São José dos Campos 87,56 75,07 92,96 122,46 n.a 
Estado de São Paulo 88,64 100,73 93,41 148,96 n.a 

Fonte: Fundação Seade 
(1) Em 1980, Arapeí pertencia ao município de Bananal e tornou-se independente em 1993 
(2) Em 1980, Canas pertencia ao município de Lorena e tornou-se independente em 1997 
(3) Em 1980, Potim pertencia ao município de Guaratinguetá e tornou-se independente em 1993 
n.a – Não aplicável 
i – fenômeno inexixtente 
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Anexo 3  - Evolução da taxa de mortalidade infantil e taxa de natalidade, segundo os municípios 
da RA de São José dos Campos: 1980, 1991 e 2000 

 Taxa de Mortalidade Infantil 
(por mil nascidos) 

Classificação 
na RA 

Taxa de Natalidade (por mil 
habitantes) 

Local 1980 1991 2000  1980 1991 2000 
Aparecida 47,6 27,03 19,53 22 26,13 22,26 14,68 
Arapeí n.d n.d - 1 n.d n.d 18,36 
Areias 52,63 41,67 30,3 32 20,52 21,87 18,35 
Bananal 69,31 8,26 - 2 27,66 26,65 18,13 
Caçapava 40,83 18,62 17,97 19 30,17 22,91 19,03 
Cachoeira Paulista 56,34 34,14 23,08 28 24,23 21,57 19,14 
Campos do Jordão 56,81 52,43 24,75 30 35,93 27,93 22,86 
Canas n.d n.d 68,18 39 n.d n.d 12,21 
Caraguatatuba 80,62 50,86 18,30 21 34,74 23,17 20,16 
Cruzeiro 51,31 26,62 21,69 27 28,30 21,42 18,20 
Cunha 84,44 24,62 12,56 9 29,00 22,58 17,23 
Guaratinguetá 44,30 31,08 18,24 20 28,28 24,11 17,91 
Igaratá 90,91 12,58 29,41 31 22,78 25,39 20,55 
Ilhabela 51,59 26,09 23,66 29 32,55 25,68 22,41 
Jacareí 67,09 19,75 20,07 24 31,60 21,74 18,52 
Jambeiro 55,56 36,36 - 3 18,84 16,77 16,56 
Lagoinha 23,26 28,85 14,08 15 29,06 22,44 14,33 
Lavrinhas 54,95 18,18 7,52 7 24,89 23,61 22,19 
Lorena 59,33 27,66 30,80 34 28,31 22,68 17,92 
Monteiro Lobato 42,25 50,85 39,22 37 26,47 17,54 14,12 
Natividade da Serra 36,23 37,97 20,83 25 20,01 12,22 13,82 
Paraibuna 67,34 54,42 17,79 18 21,04 19,78 16,54 
Pindamonhangaba 51,12 29,78 12,75 10 29,14 21,86 20,58 
Piquete 33,85 32,93 13,95 14 26,75 22,64 14,15 
Potim n.d n.d 14,35 16 n.d n.d 15,41 
Queluz 54,85 10,31 30,77 33 33,92 25,27 21,43 
Redenção da Serra 91,97 119,05 31,25 35 15,31 10,49 15,81 
Roseira 28,57 27,59 7,04 6 65,30 23,56 16,61 
Santa Branca 8.473 58,56 21,10 15,00 17 26,20 23,07 15,41 
Santo Antonio do Pinhal 68,70 21,51 34,48 36 24,56 17,36 18,36 
São Bento do Sapucaí 29,85 30,49 6,80 5 21,55 18,82 14,22 
São José do Barreiro 106,06 17,54 20,00 23 16,34 28,96 12,07 
São José dos Campos 29,49 20,18 13,09 11 35,15 22,68 18,88 
São Luiz do Paraitinga 46,76 28,04 5,49 4 28,53 21,63 17,46 
São Sebastião 64,31 26,02 13,15 12 33,02 24,14 22,39 
Silveiras 52,08 20,00 51,02 38 24,68 20,44 18,24 
Taubaté 34,58 19,56 13,49 13 30,16 22,60 17,64 
Tremembé 47,15 44,61 12,41 8 22,42 9,83 16,23 
Ubatuba 36,92 25,22 21,18 26 36,21 24,50 23,38 
RA de São José dos Campos 45,52 25,31 16,78 n.a 30,80 22,25 18,79 
Estado de São Paulo 50,93 27,05 16,97 n.a 28,80 20,76 18,92 

Fonte: Fundação Seade 
Nota: A taxa de mortalidade infantil é a relação entre o número de óbitos de menores de um ano e a população de 
nascidos vivos. 
          (*) Os municípios foram classificados, em ordem crescente, de acordo com a taxa de mortalidade infantil em 2000 
(-) Não atingiu a unidade adotada 
n.a – Não aplicável 
 
 
 
 
 



 123
Anexo 4  - Evolução do número de leitos por mil habitantes, segundo os municípios da RA de 
São JOSÉ DOS Campos: 1995 a 2000  

 
Leitos SUS (COEFICIENTE POR MIL H0ABITANTES) 

Local 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Classifição na 
RA 

Aparecida 1,20 1,20 1,19 1,18 1,18 2,58 7 
Arapeí 0 0 0 0 0 0 28 
Areias 5,80 5,78 5,75 5,67 0 0 38 
Bananal 2,32 2,33 2,36 2,34 2,18 2,16 8 
Caçapava 0,69 0,69 0,69 1,03 0,95 0,94 20 
Cachoeira Paulista 0,88 0,87 0,85 0,84 0,83 1,62 14 
Campos do Jordão 13,20 16,90 17,03 17,20 14,19 14,72 1 
Canas 0 0 0 0 0 0 29 
Caraguatatuba 0,47 0,45 0,94 0,90 0,87 0,84 23 
Cruzeiro 3,46 0,72 0,72 0,71 0,71 2,06 11 
Cunha 0,32 0,32 0,33 0,33 0,30 1,30 17 
Guaratinguetá 1,13 1,43 1,41 1,39 1,36 2,73 6 
Igaratá 1,64 1,65 1,66 1,67 1,25 1,21 19 
Ilhabela 1,14 1,14 1,15 1,15 0,76 0 39 
Jacareí 0,75 0,75 0,75 0,75 0,67 0,66 26 
Jambeiro 0 0 4,88 4,80 4,36 4,26 4 
Lagoinha 0 0 0 0 0 0 30 
Lavrinhas 0 0 0 0 0 0 31 
Lorena 0,96 0,96 0,99 0,88 0,84 0,84 22 
Monteiro Lobato 0 0 0 0 0 0 32 
Natividade da Serra 0 0 0 0 0 0 33 
Paraibuna 2,51 2,54 2,57 2,58 2,15 2,12 9 
Pindamonhangaba 1,13 1 1,08 1,06 0,94 0,92 21 
Piquete 3,32 ,11 1,98 1,98 1,98 1,98 12 
Potim 0 1,99 0 0 0 0 34 
Queluz 2,91 0 2,85 2,80 0 0 37 
Redenção da Serra 0 2,88 0 0 0 0 35 
Roseira 2,11 0 1,97 1,91 1,82 1,76 13 
Santa Branca 8.473 0,56 2,04 0,48 0,47 0,79 0,77 25 
Santo Antonio do Pinhal 0 0,50 0 0 0 0 36 
São Bento do Sapucaí 6,60 0 6,46 6,39 5,90 4,55 3 
São José do Barreiro 5,89 6,53 5,80 5,76 5,81 5,80 2 
São José dos Campos 1,44 5,86 2,00 1,64 1,54 1,57 15 
São Luiz do Paraitinga 2,16 1,42 2,14 2,13 2,12 2,11 10 
São Sebastião 1,90 2,15 1,72 1,64 1,45 1,37 16 
Silveiras 2,13 1,81 2,08 2,04 3,58 3,54 5 
Taubaté 1,42 2,10 1,39 1,37 1,29 1,27 18 
Tremembé 0,93 1,40 0,88 0,85 0,86 0,78 24 
Ubatuba 0,32 0,91 0,30 0,29 0,27 0,26 27 
RA de São José dos Campos 1,56 0,31 1,72 1,57 1,46 1,62 n.a 
Estado de São Paulo 2,53 1,51 2,72 2,44 2,14 2,10 n.a  

Fonte: Fundação Seade2,61 
Nota:  (*) Os municípios foram classificados, em ordem decrescente, de acordo com o coeficiente de leitos por mil habitantes em 2000 
n.a – Não aplicável 
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Anexo 5  - Nível de atendimento de serviço de água, esgoto sanitário e coleta de lixo, segundo os 
municípios da RA de São José dos Campos em 2000    

Saneamento Básico (%de atendimento em 2000) 
Local Água Esgoto Lixo Classifição na 

RA (*) 
Natividade da Serra 99,19 97,44 99,88 1 
Cruzeiro 99,47 96,78 99,04 2 
Aparecida 98,50 96,73 98,33 3 
Lorena 98,00 95,95 99,27 4 
Cachoeira Paulista 99,12 95,15 99,22 5 
Roseira 95,54 94,67 98,64 6 
Taubaté 98,36 94,36 99,53 7 
Jambeiro 95,70 94,02 98,69 8 
Paraibuna 99,72 91,75 99,58 9 
Caçapava 95,68 91,33 98,61 10 
São José dos Campos 96,09 90,21 99,27 11 
São José do Barreiro 99,02 89,37 98,32 12 
Guaratinguetá 98,49 89,25 99,09 13 
Pindamonhangaba 97,50 88,90 97,80 14 
Cunha 98,65 88,43 97,40 15 
Silveiras 91,41 87,88 95,55 16 
Tremembé 91,72 86,49 96,50 17 
Jacareí 95,10 85,21 99,23 18 
Monteiro Lobato 92,56 84,37 99,50 19 
Lavrinhas 97,41 83,87 96,35 20 
Lagoinha 98,69 83,02 99,64 21 
Bananal 96,25 81,56 97,65 22 
Santa Branca  84,20 80,68 92,27 23 
São Luiz do Paraitinga 93,26 79,84 98,55 24 
Potim 84,44 78,77 98,63 25 
Areias 88,13 78,54 98,54 26 
Piquete 98,60 78,40 97,84 27 
São Bento do Sapucaí 98,97 75,02 99,49 28 
Campos do Jordão 86,97 74,14 98,53 29 
Redenção da Serra 82,60 74,01 91,85 30 
Santo Antonio do Pinhal 83,31 72,47 97,81 31 
Queluz 98,30 72,05 95,15 32 
Arapeí 96,01 66,35 97,72 33 
Canas 89,90 60,63 94,49 34 
Igaratá 74,37 42,37 86,45 35 
São Sebastião 71,55 36,48 98,51 36 
Caraguatatuba 96,87 23,86 98,67 37 
Ubatuba 76,20 22,79 98,06 38 
Ilhabela 75,70 2,31 96,01 39 
RA de São José dos Campos 94,57 81,70 98,79 n.a 
Estado de São Paulo 97,38 85,72 98,90 n.a 

Fonte: Fundação Seade 
Nota:  (*) Os municípios foram classificados, em ordem decrescente, de acordo com o nível de atendimento de esgoto sanitário  
n.a – Não aplicável 
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Anexo 6  - Evolução da renda per capta mensal, segundo os municípios da RA de São José dos 
Campos: Números absolutos e taxa geométrica de crescimento anual – 1991 e 2000  

 
Renda Per Capita Mensal  (em Reais de 2000) 

Local 1991 2000 Classificação na RA 
(*) 

Taxa de 
Crescimento 

São José dos Campos 374,93 470,01 1 2,54 
Taubaté 320,54 460,86 2 4,12 
Guaratinguetá 388,49 401,02 3 0,35 
Tremembé 292,75 383,76 4 3,05 
Campos do Jordão 284,21 377,28 5 3,20 
Caçapava 290,95 363,53 6 2,51 
São Sebastião 294,58 359,14 7 2,23 
Jacareí 311,70 353,95 8 1,42 
Pindamonhangaba 257,61 332,01 9 2,86 
Lorena 287,30 329,13 10 1,52 
Ilhabela 247,06 327,58 11 3,18 
Caraguatatuba 266,84 326,91 12 2,28 
Aparecida 296,88 318,86 13 0,80 
Ubatuba 267,20 315,41 14 1,86 
Cruzeiro 219,38 314,28 15 4,08 
Jambeiro 164,95 286,57 16 6,33 
Piquete 237,99 285,42 17 2,04 
Monteiro Lobato 165,07 282,03 18 6,13 
Santo Antonio do Pinhal 182,56 281,61 19 4,93 
Cachoeira Paulista 218,93 276,02 20 2,61 
Santa Branca  268,49 266,60 21 -0,08 
Bananal 155,28 262,42 22 6,00 
Paraibuna 182,67 246,19 23 3,37 
São Bento do Sapucaí 198,54 242,83 24 2,26 
Igaratá 182,60 231,90 25 2,69 
São Luiz do Paraitinga 144,20 229,70 26 5,31 
São José do Barreiro 162,51 225,63 27 3,71 
Queluz 155,40 222,08 28 4,05 
Roseira 171,15 214,51 29 2,54 
Silveiras 124,45 213,73 30 6,19 
Areias 115,00 194,03 31 5,98 
Lavrinhas 171,86 189,05 32 1,06 
Lagoinha 120,54 186,65 33 4,98 
Potim 364,63 182,33 34 -7,41 
Canas 138,07 180,88 35 3,05 
Natividade da Serra 122,17 176,02 26 4,14 
Redenção da Serra 138,06 168,42 37 2,23 
Arapeí 99,01 168,32 38 6,07 
Cunha 129,49 151,92 39 1,79 
RA de São José dos Campos 305,22 315,41 n.a 2,51 
Estado de São Paulo 378,63 381,54 n.a 1,76 

Fonte: Fundação Seade442,85 
Nota:  (*) Os municípios foram classificados, em ordem decrescente, de acordo com a renda per capita em 2000  
n.a – Não aplicável 
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Anexo 7  - Evolução da arrecadação total de impostos municipais, segundo os municípios da RA de 
São José dos Campos: Números absolutos e taxa geométrica de crescimento anual – 1995 e 2000  

Arrecadação  (em Reais de 2000) 
Local 1995 2000 Classificação na RA 

(*) 
Taxa de 
Crescimento 

São José dos Campos 61.462.663 71.602.532 1 3,10 
Taubaté 15.417.179 26.299.877 2 11,27 
Caraguatatuba 16.285.144 22.229.660 3 6,42 
Ubatuba 22.644.780 20.592.446 4 -1,88 
São Sebastião 14.904.642 18.000.091 5 3,85 
Jacareí 16.857.889 15.187.285 6 -2,07 
Campos do Jordão 19.423.474 12.406.521 7 -8,58 
Pindamonhangaba 8.353.067 9.594.759 8 2,81 
Guaratinguetá 3.624.601 6.834.892 9 13,53 
Ilhabela 4.537.200 4.524.796 10 -0,05 
Caçapava 3.634.025 4.213.734 11 3,00 
Lorena 2.535.764 3.454.683 12 6,38 
Tremembé 1.525.952 2.395.948 13 9,44 
Cruzeiro 2.362.663 2.272.050 14 -0,78 
Aparecida 1.861.268 2.059.376 15 2,04 
Cachoeira Paulista 1.142.816 1.036.435 16 -1,94 
Santa Branca 8.473 417.951 803.309 17 13,96 
Igaratá 1.040.605 747.370 18 -6,41 
Paraibuna 499.272 587.692 19 3,31 
Queluz 206.130 492.523 20 19,03 
Lavrinhas 43.690 486.259 21 61,92 
Santo Antonio do Pinhal 120.437 359.105 22 24,42 
São Bento do Sapucaí 301.556 318.916 23 1,13 
Roseira 249.394 280.533 24 2,38 
Cunha 183.368 267.528 25 7,85 
Piquete 179.497 252.662 26 7,08 
Potim 45.324 201.079 27 34,71 
Monteiro Lobato 538.496 180.986 28 -19,50 
São Luiz do Paraitinga 213.308 174.428 29 -3,94 
Jambeiro 77.027 124.722 30 10,12 
Canas n.d 119.012 31 n.d 
Bananal 86.807 110.756 32 4,99 
Silveiras 79.495 105.531 33 5,83 
Natividade da Serra 80.411 72.366 34 -2,09 
São José do Barreiro 89.567 61.326 35 -7,30 
Lagoinha 51.981 56.508 36 1,68 
Areias 24.580 29.775 37 3,91 
Redenção da Serra 44.436 21.675 38 -13,37 
Arapeí 21.606 18.499 39 -3,06 
RA de São José dos Campos 201.168.066 228.577.647 n.a 2,59 
Estado de São Paulo 5.130.604.160 n.d n.a n.d 

Fonte: Fundação Seade 
Nota:  (*) Os municípios foram classificados, em ordem decrescente, de acordo com arrecadação total em 2000  
n.a – Não aplicável 
n.d – Não disponível 
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Anexo 8  - Valor adicionado total e por setor de  atividade, segundo os municípios da RA de São 
José dos Campos em 1999.  

Valor Adicionado por Setor de Atividade em 1999 (em Reais de 1999) 
Local Agricultur

a  
Indústria Comércio Serviços Outros Total Classificaç

ão na RA 
(*) 

São José dos Campos 3.890.206 5.478.544.924 867.356.731 499.579.342 2.314.522.772 9.163.893.975 1 

Jacareí 298.872 1.647.585.715 147.133.785 133.389.230 43.463.170 1.971.870.772 2 

Taubaté 372.478 1.341.692.389 195.723.052 193.328.424 15.614.904 1.746.731.247 3 

São Sebastião 0 1.045.561 36.297.550 40.540.242 1.257.893.879 1.335.777.232 4 

Pindamonhangaba 4.076.688 795.488.679 67.093.484 63.344.924 5.4226940 935.426.715 5 

Caçapava 153.148 564.380.189 41.206.675 50.446.353 4.828.287 661.014.652 6 

Guaratinguetá 1.653.410 368.254.161 58.658.487 66.893.331 6.625.716 502.085.105 7 

Cruzeiro 492.520 204.307.508 35.776.927 39.230.908 1.697.214 281.505.077 8 

Lorena 1.315.455 108.278.475 31.466.942 32.781.698 4.259.978 178.102.548 9 

Caraguatatuba n.d n.d 46.866.089 38.934.857 4.874.844 90.675.790 10 

Campos do Jordão 497.401 7.324.438 30.289.6430.
289.6499 

37.042.498 4.465.677 79.619.663 11 

Ubatuba 31.290 2.391.936 37.400.059 37.074.210 1.369.229 78.266.724 12 

Tremembé 104.660 25.228.733 16.535.177 10.942.225 841.485 53.652.280 13 

Jambeiro 760.481 41.899.155 1.504.068 3.386.670 1.361.173 48.911.574 14 

Aparecida 21.522 3.972.691 21.540.404 18.168.687 2.413.586 46.116.890 15 

Santa Branca  271.150 20.287.816 5.305.549 6.767.180 222.693 32.854.388 16 

Paraibuna 3.762.969 1.879.949 6.502.324 17.707.149 17.640 29.870.031 17 

Cachoeira Paulista 1.303.653 4.198.634 8.905.082 9.629.919 198.520 24.235.808 18 

Ilhabela 0 469.097 7.416.069 11.149.777 199.614 19.234.557 19 

Roseira 96.932 8.140.649 2.304.937 3.545.947 1.254.792 15.343.257 20 

Cunha 405.267 5.130.804 2.194.783 3.119.006 347.693 11.197.553 21 

Lavrinhas 375.484 7.764.303 634.698 1.373.626 11.276 10.159.387 22 

Piquete 81.844 3.976.430 1.586.434 3.542.822 138.455 9.325.985 23 

Queluz 153.839 1.517.837 3.004.681 4.392.303 90.051 9.158.711 24 

São Luiz do Paraitinga 1.976.880 1.852.736 2.190.099 2.144.232 118.421 8.282.368 25 

Igaratá n.d 2.338.826 2.082.016 3.386.551 n.d 7.807.393 26 

Potim n.d 5.140.033 576.402 1.860.578 n.d 7.577.013 27 

São Bento do Sapucaí 125.347 2.340.440 2.730.390 1.618.683 748.907 7.563.767 28 

Bananal 445.555 751.135 2.707.447 2.396.036 227.499 6.527.672 29 

Lagoinha 113.113 3.298.147 613.929 1.894.134 9.752 5.929.075 30 

Santo Antonio do Pinhal 330.715 299.858 1.403.538 1.816.483 93.955 3.944.549 31 

Redenção da Serra n.d 2.534.349 n.d 1.175.876 n.d 3.710.225 32 

Natividade da Serra 155.342 1.575.199 985.797 808.630 6.299 3.531.267 33 

Silveiras 327.324 737.043 1.121.380 723.373 9.232 2.918.352 34 

Canas n.d 1.207.460 932.349 352.453 n.d 2.492.262 35 

Monteiro Lobato 0 79.991 1.214.862 899.743 294.475 2.489.071 36 

Areias 511.158 37.970 594.035 503.576 20.899 1.667.638 37 

São José do Barreiro N.d n.d 493.216 636.528 0 1.129.744 38 

Arapeí 152.092 166.472 327.675 334.769 709 981.717 39 

RA de São José dos 
Campos 

24.432.340 10.669.399.286 1.691.247.31
8 

1.346.862.973 3.673.730.391 17.405.672.308 n.a 

Estado de São Paulo 3.598.557.166 100.968.702.96
4 

44.521.350.6
74 

31.511.984.598 20.315.555.254 200.916.150.65
6 

n.a 

Fonte: Fundação Seade 
Nota:  (*) Os municípios foram classificados, em ordem decrescente, de acordo com o valor adicionado total  
n.a – Não aplicável               n.d – Não disponível 
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Anexo 09 -  Evolução do índice de desenvolvimento humano municipal, segundo os municípios da RA 
de São José dos Campos: 1991, 1996 e 2000 

1991 1996 2000 
Classificação Classificação Classificação 

Local 
IDH
M na RA na  UF Naci

onal 

IDH
M na 

RA 
na  
UF 

Naci
onal 

IDH
M na 

RA 
na  
UF 

Naci
onal 

Aparecida 0,780 4 38 66 0,793 9 271 n.d 0,804 11 143 483 
Arapeí 0,622 39 38 2.817 0,667 29 580 n.d 0,716 39 624 2.685 
Areias 0,626 37 633 2.763 0,675 27 573 n.d 0,723 37 619 2.576 
Bananal 0,675 31 629 1.788 0,751 13 383 n.d 0,758 28 485 1.650 
Caçapava 0,761 9 570 195 0,855 4 108 n.d 0,835 3 24 96 
Cachoeira Paulista 0,756 11 95 241 0,772 11 326 n.d 0,794 18 214 706 
Campos do Jordão 0,741 15 109 427 0,763 12 351 n.d 0,820 5 62 226 
Canas 0,705 22 198 1.126 n.d n.d n.d n.d 0,753 31 521 1.799 
Caraguatatuba 0,736 17 432 497 0,698 22 523 n.d 0,802 12 160 528 
Cruzeiro 0,754 13 225 262 0,833 6 188 n.d 0,809 9 120 398 
Cunha 0,656 34 121 2.229 0,603 37 617 n.d 0,733 35 601 2.346 
Guaratinguetá 0,791 3 604 41 0,858 3 101 n.d 0,818 6 74 250 
Igaratá 0,702 23 21 1.195 0,808 8 240 n.d 0,764 27 438 1.471 
Ilhabela 0,718 20 449 830 0,720 19 470 n.d 0,781 19 311 1.035 
Jacareí 0,762 8 335 182 0,852 5 119 n.d 0,810 8 112 382 
Jambeiro 0,688 27 89 1.507 0,702 21 509 n.d 0,779 20 329 1.091 
Lagoinha 0,662 33 519 2.069 0,619 36 616 n.d 0,752 32 527 1.838 
Lavrinhas 0,697 25 594 1.300 0,660 31 588 n.d 0,768 25 414 1.387 
Lorena 0,766 5 478 129 0,814 7 228 n.d 0,807 10 126 422 
Monteiro Lobato 0,676 30 58 1.766 0,738 16 418 n.d 0,775 23 359 1.189 
Natividade da Serra 0,624 38 566 2.797 0,591 38 620 n.d 0,733 34 600 2.338 
Paraibuna 0,683 28 631 1.598 0,682 26 562 n.d 0,771 24 390 1.300 
Pindamonhangaba 0,757 10 543 232 0,728 17 441 n.d 0,815 7 86 295 
Piquete 0,763 7 108 170 0,741 15 401 n.d 0,800 13 168 556 
Potim 0,756 12 81 243 0,687 25 552 n.d 0,757 29 490 1.668 
Queluz 0,683 29 110 1.618 0,690 24 545 n.d 0,766 26 428 1.439 
Redenção da Serra 0,666 32 546 1.983 0,642 34 602 n.d 0,736 33 594 2.272 
Roseira 0,737 16 588 491 0,718 20 476 n.d 0,776 21 344 1.146 
Santa Branca 8.473 0,734 18 223 523 0,695 23 531 n.d 0,796 16 196 646 
Santo Antonio do Pinhal 0,700 24 233 1.236 0,659 32 590 n.d 0,796 15 195 642 
São Bento do Sapucaí 0,707 21 459 1.082 0,721 18 467 n.d 0,755 22 354 1.177 
São José do Barreiro 0,642 35 411 2.482 0,642 33 601 n.d 0,727 36 615 2.496 
São José dos Campos 0,805 1 618 15 0,870 1 43 n.d 0,849 1 11 36 
São Luiz do Paraitinga 0,689 26 10 1.470 0,627 35 611 n.d 0,754 30 516 1.767 
São Sebastião 0,733 19 506 550 0,744 14 395 n.d 0,797 14 189 619 
Silveiras 0,629 36 248 2.714 0,661 30 587 n.d 0,721 38 621 2.600 
Taubaté 0,797 2 627 26 0,862 2 86 n.d 0,837 2 21 87 
Tremembé 0,763 6 15 162 0,777 10 315 n.d 0,834 4 26 99 
Ubatuba 0,752 14 76 277 0,674 28 576 n.d 0,795 17 205 675 
RA de São José dos Campos n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.d n.a n.a n.a n.a 
Estado de São Paulo 0,773 n.a 128 2 n.d n.a n.a n.d 0,814 n.a n.a 2 

Fonte: PNUD – Programa de Desenvolvimento das Nções Unidas e Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo 
 
 

Componentes e caracterização do IDHM 
Índice de longevidade 
(IDHM-L) 

Esperança de vida ao nascer (em anos)   
IDHM < 0,499 

 
Baixo 

Índice de educação (idhm-
e) 

Taxa de alfabetização de adultos (%) 
Taxa bruta de freqüência escolar ¨%) 

  
0,500 = ou <IDHM<OU = 0,799 

 
Médio 

Índice de renda (IDHM-R) Renda per capita  IDHM> 0,800 Alto 
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Anexo 10 - Composição do Índice de Exclusão Social no Brasil - 2003 

 
Município Posiçã

o 
Ranki
ng 
Nac 

Índice 
de 
Pobreza 

Índice 
de 
Juventu
de 

Índice 
de 
Alfabet
ização 

Índice 
de 
Escolar
idade 

Índice 
de 
Empre
go 
Formal 

Índice 
de 
Violênc
ia 

Índice 
de 
Desigua
ldade 

Índice 
de 
Exclusã
o 
 Social 

Taubaté 73� 0,798 0,751 0,916 0,752 0,258 0,914 0,337 0,639 
São José dos Campos 81� 0,811 0,713 0,914 0,785 0,263 0,793 0,420 0,635 
Guaratinguetá 102� 0,769 0,764 0,916 0,734 0,208 0,955 0,308 0,627 
Tremembé 157� 0,759 0,748 0,911 0,726 0,120 0,946 0,337 0,610 
Caçapava 177� 0,773 0,724 0,903 0,696 0,185 0,945 0,285 0,606 
Jacareí 317� 0,778 0,739 0,901 0,686 0,191 0,835 0,232 0,584 
Cruzeiro 327� 0,730 0,736 0,914 0,701 0,177 0,943 0,184 0,583 
Aparecida 339� 0,720 0,742 0,907 0,656 0,174 0,967 0,191 0,581 
Pindamonhangaba 350� 0,747 0,682 0,903 0,702 0,162 0,943 0,221 0,580 
Lorena 366� 0,732 0,725 0,900 0,713 0,156 0,861 0,252 0,578 
Piquete 412� 0,760 0,765 0,895 0,642 0,102 1,000 0,136 0,573 
Campos do Jordão 418� 0,798 0,664 0,876 0,571 0,215 0,946 0,185 0,573 
Cachoeira Paulista 569� 0,675 0,734 0,903 0,639 0,090 1,000 0,179 0,559 
Jambeiro 580� 0,705 0,719 0,843 0,521 0,354 0,782 0,185 0,558 
São Sebastião 648� 0,778 0,673 0,863 0,597 0,190 0,802 0,211 0,552 
Ilhabela 659� 0,762 0,675 0,865 0,597 0,121 0,909 0,194 0,551 
Santa Branca 700� 0,684 0,749 0,865 0,558 0,114 0,983 0,149 0,548 
Roseira 818� 0,672 0,669 0,884 0,588 0,165 1,000 0,103 0,540 
Monteiro Lobato 834� 0,619 0,697 0,829 0,484 0,229 1,000 0,143 0,539 
Ubatuba 842� 0,728 0,634 0,855 0,592 0,151 0,918 0,162 0,538 
Caraguatatuba 1015� 0,723 0,689 0,871 0,620 0,133 0,758 0,188 0,528 
Paraibuna 1160� 0,646 0,679 0,841 0,463 0,194 0,916 0,142 0,520 
Bananal 1224� 0,563 0,745 0,854 0,535 0,118 0,956 0,126 0,516 
São Bento do Sapucaí 1456� 0,618 0,776 0,859 0,495 0,072 0,880 0,109 0,505 
Canas 1599� 0,579 0,644 0,850 0,495 0,120 1,000 0,091 0,498 
São Luís do Paraitinga 1655� 0,582 0,737 0,808 0,430 0,095 0,963 0,091 0,495 
Lavrinhas 1691� 0,580 0,622 0,855 0,491 0,123 1,000 0,081 0,493 
Queluz 1763� 0,605 0,670 0,859 0,511 0,118 0,868 0,093 0,489 
Santo Antônio do Pinhal 1835� 0,634 0,670 0,842 0,488 0,121 0,811 0,116 0,486 
Igaratá 1866� 0,660 0,681 0,828 0,443 0,134 0,804 0,100 0,485 
Potim 1948� 0,624 0,616 0,870 0,532 0,048 0,972 0,038 0,481 
Arapeí 1956� 0,423 0,696 0,817 0,429 0,234 1,000 0,033 0,481 
Redenção da Serra 2125� 0,518 0,725 0,822 0,371 0,086 1,000 0,047 0,472 
Silveiras 2194� 0,491 0,680 0,822 0,434 0,108 0,930 0,095 0,469 
Areias 2300� 0,436 0,639 0,796 0,457 0,135 1,000 0,063 0,463 
São José do Barreiro 2332� 0,475 0,679 0,806 0,439 0,037 1,000 0,079 0,461 
Natividade da Serra 2556� 0,519 0,702 0,761 0,361 0,072 0,889 0,068 0,449 
Lagoinha 2581� 0,479 0,728 0,832 0,405 0,061 0,856 0,061 0,448 
Cunha 2807� 0,432 0,663 0,822 0,396 0,041 0,908 0,065 0,432 

Fonte: Atlas da Exclusão Social no Brasil - 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 130
 
 
ANEXO 11 – ÍNDICE PAULISTA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL (IPRS)  
 
 

  

População 
total 

(em mil 
habitantes) riqueza longevidade escolaridade 

 
 
 

Grupo 
  ind rank ind rank ind rank  

Cacapava 76.027 59 3 65 13 88 9 1 
Guaratingueta 104.101 50 9 59 23 91 5 1 

Jacarei 191.011 57 5 58 26 90 7 1 

Pindamonhangaba 125.775 52 8 56 30 92 3 1 
Sao Jose Dos Campos 538.298 66 2 66 11 94 1 1 

Taubate 243.783 54 6 66 12 92 2 1 
Campos Do Jordao 44.178 57 4 47 39 75 20 2 
Ilhabela 20.752 35 24 62 18 68 34 2 
Jambeiro 3.985 53 7 68 8 75 19 2 

Sao Sebastiao 57.745 76 1 58 25 71 28 2 

Tremembe 34.746 47 11 72 4 83 12 3 
Aparecida 34.888 45 13 61 19 87 10 4 

Arapei 2.615 28 30 86 1 75 18 4 

Areias 3.597 26 33 63 16 81 13 4 
Bananal 9.707 31 28 83 2 71 26 4 

Cachoeira Paulista 27.164 40 19 57 27 79 15 4 
Canas 3.605 22 37 65 14 63 38 4 
Caraguatatuba 78.628 41 17 56 31 81 14 4 
Cruzeiro 73.444 46 12 55 34 90 8 4 

Igarata 8.271 39 20 72 6 70 30 4 

Lorena 77.914 48 10 48 38 91 6 4 
Monteiro Lobato 3.613 34 26 73 3 72 23 4 

Piquete 15.196 34 27 56 32 92 4 4 

Potim 13.562 36 22 50 36 79 16 4 
Queluz 9.098 35 25 52 35 71 29 4 

Redencao Da Serra 4.047 25 34 67 10 68 33 4 

Roseira 8.851 42 15 61 21 86 11 4 
Santa Branca 12.982 41 18 72 5 78 17 4 

Sao Bento Do Sapucai 10.339 30 29 68 9 72 24 4 

Sao Luis Do Paraitinga 10.424 26 32 70 7 68 32 4 
Cunha 23.093 20 39 49 37 65 37 5 

Lagoinha 4.954 23 36 61 22 74 21 5 

Lavrinhas 5.994 38 21 63 15 71 27 5 
Natividade Da Serra 6.947 22 38 63 17 53 39 5 

Paraibuna 16.988 44 14 61 20 72 25 5 

Santo Antonio Do Pinhal 6.318 36 23 57 28 70 31 5 
Sao Jose Do Barreiro 4.141 27 31 56 33 67 36 5 

Silveiras 5.373 25 35 57 29 68 35 5 

Ubatuba 66.644 42 16 59 24 73 22 5 
Fonte: Índice Paulista de Responsabilidade Social 2000 
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Anexo 12. Investimentos privados na região (jan. 95-jul. 99) 

Cidade  US$ bilhões % frente ao Vale  % frente ao estado 

São José dos Campos 4.418,50 45.56 5.36 

Taubaté 1.947,30 20.08 2.36 

Jacareí 1.527,91 15.75 1.85 

Pindamonhangaba 900,31 9.28 1.09 

Caçapava 263,80 2.72 0.32 

Guaratinguetá 199,00 2.05 0.24 

Cruzeiro 160,90 1.66 0.20 

Aparecida 105,56 1.09 0.13 

Lorena 61,50 0.63 0.07 

Campos do Jordão 59,83 0.62 0.07 

Jambeiro 32,00 0.33 0.04 

Paraibuna 21,67 0.22 0.03 

São Luiz do Paraitinga 0,43 0.00 0.00 

Tremembé 0,18 0.00 0.00 

Caraguatatuba 0,05 0.00 0.00 

Total Vale  9.699,04 100 11.77 

Estado S.P. 82.424,70 - 100 

Fonte: Fundação SEADE; Secret. Ciência, Tecnologia e Des. Econômico. 
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Anexo 13 - Contextos de crescimento populacional do Vale do Paraíba 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Lopes 2004 
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Anexo 14 Índice de Gini dos Municípios da Região Administrativa de São José dos 
Campos 
 

 Municípios            1991             2000 
Aparecida 0,57 0,55 
Arapei 0,60 0,54 
Areias 0,58 0,61 
Bananal 0,61 0,59 
Cacapava 0,53 0,53 
Cachoeira Paulista 0,58 0,55 
Campos Do Jordao 0,52 0,55 
Canas 0,53 0,48 
Caraguatatuba 0,55 0,56 
Cruzeiro 0,53 0,56 
Cunha 0,58 0,56 
Guaratingueta 0,65 0,58 
Igarata 0,48 0,51 
Ilhabela 0,53 0,57 
Jacarei 0,56 0,53 
Jambeiro 0,56 0,56 
Lagoinha 0,55 0,52 
Lavrinhas 0,63 0,51 
Lorena 0,57 0,55 
Monteiro Lobato 0,60 0,59 
Natividade Da Serra 0,49 0,54 
Paraibuna 0,58 0,56 
Pindamonhangaba 0,57 0,56 
Piquete 0,53 0,51 
Potim 0,53 0,48 
Queluz 0,56 0,59 
Redencao Da Serra 0,54 0,53 
Roseira 0,55 0,51 
Santa Branca 0,61 0,52 
Santo Antonio Do Pinhal 0,55 0,57 
Sao Bento Do Sapucai 0,57 0,54 
Sao Jose Do Barreiro 0,56 0,62 
Sao Jose Dos Campos 0,53 0,58 
Sao Luis Do Paraitinga 0,52 0,54 
Sao Sebastiao 0,51 0,56 
Silveiras 0,59 0,59 
Taubate 0,54 0,57 
Tremembe 0,53 0,55 
Ubatuba 0,54 0,59 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
 
 
 
 
 
 
 


