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“Os pobres não merecem somente nossa 

compaixão e comiseração: também merecem 

nossa admiração. Eles são os verdadeiros 

campeões da Humanidade.”

RANIERO CANTALAMESSA

“Não há receitas fáceis para crescer e sair 

da pobreza. Há sim lições produzidas pela 

experiência de êxitos e fracassos que devem 

ser aproveitadas, caso a caso, com liderança e 

perseverança.”

ENRIQUE IGLESIAS – Presidente do BID

“Feliz aquele que pensa no pobre.”

(SALMO 41)

“A miséria é um insulto ao Criador que 

espalhou tantas riquezas minerais, vegetais, 

animais e humanas.”

D. HELDER CÂMARA
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APRESENTAÇÃO

Com base na experiência histórica internacional, o 

último relatório do Banco Mundial sobre a pobreza 

propõe uma estratégia para atacá-la em três fren-

tes: 1) promover oportunidades para os pobres, 

especialmente na ampliação dos recursos huma-

nos, acesso à terra e infraestrutura, para que eles 

possam dispor delas; 2) facilitar a autonomia, ou 

seja, “fortalecimento da participação dos pobres 

nos processos políticos e nas decisões locais”. A 

modalidade mais direta dessa condição é promover 

a descentralização/participação e o desenvolvimen-

to comunitário; 3) aumentar a segurança quanto às 

catástrofes que afetam a sobrevivência dos pobres, 

como são no caso do Ceará, as ocorrências de secas 
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e inundações. Trata-se de assegurar a sustentabili-

dade da vida dos pobres.

A luta pelo combate à pobreza, contudo, não 

tem êxito garantido. A marcha em busca do desenvol-

vimento sem desigualdades e menos pobreza é muito 

mais longa e lenta do que se imagina. Nos últimos 

anos, esse problema tornou-se o maior desaio para 

o Ceará, assim como para o Nordeste de modo geral. 

Isso porque o sentido do desenvolvido econômico 

não é apenas o aumento das taxas de crescimento 

da renda, mas, ao contrário, passou a signiicar dar 

melhores condições de vida para toda a população, 

especialmente as que residem no quadro rural.

A agricultura do Ceará nunca progredirá de ma-

neira rápida, tão depressa, como é necessário, sem 

que o governo e seus líderes políticos e o setor pro-

dutivo decidam desenvolvê-la prioritariamente. Sem 

esta condição, a distribuição e alocação de recur-

sos e investimentos já escassos tendem a se espalhar 

para outros programas e atividades cujos resultados 

para a redução da pobreza serão inexpressivos.
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Isto signiica que, para orientar as prioridades 

de ação e investimentos, devem ser deinidas clara-

mente as estratégias e os programas, de acordo com 

os princípios do ataque à pobreza e da redução das 

desigualdades.

Neste documento são apresentadas propostas 

de algumas ações direcionadas a essa inalidade. 

São as armas contra a pobreza, pois se trata, na rea-

lidade, de uma guerra.

Conversando com um poeta amigo das ca-

minhadas na Praça Martins Dourado, no Papicu, 

sobre o assunto exposto nesse estudo, veio-me a 

ideia de convidá-lo a traduzir esse tema em versos 

para uma melhor leitura daqueles que não são fa-

miliarizados com o economês.

O caro poeta Haroldo Lyra não vacilou e ra-

pidamente elaborou os versos que agora integram 

essa edição especial em “prosa e versos”.

O texto básico da Primeira Parte deste livro 

foi elaborado em 2002 quando deixei a função de 

Secretário de Desenvolvimento Rural do Ceará no 

período de 1995-2002, no Governo Tasso Jereissati.
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Os estudos, dados e contexto são correspon-

dentes a essa fase da economia cearense e não fo-

ram atualizados para essa edição. De modo geral, 

no entanto, os assuntos tratados continuam válidos 

nos dias atuais.

A postulação básica das demais partes deste li-

vro é fazer uma análise e explicação dos dados sobre 

a pobreza da população do Brasil. São examinadas 

também as políticas de transferências de renda nos 

últimos anos e apresentado um dossiê com experi-

ências bem-sucedidas de combate à pobreza.

 

Pedro Sisnando Leite

2016



PRIMEIRA PARTE

A POBREZA EXISTE



A pobreza é o maior drama da 

sociedade brasileira há séculos.

As teorias e políticas adotadas até 

hoje estão sendo criticadas pela 

pouca eficácia. Eis por que são 

necessárias novas estratégias para 

superação dessa injustiça social.

Este livro trata de modo técnico e 

didático dos resultados já alcançados 

e das batalhas a vencer doravante.
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A POBREZA É RURAL

A pobreza continua sendo um problema sério no 

mundo desenvolvido. Mesmo que a pobreza absolu-

ta tenha sido reduzida ao mínimo, subsistem ainda, 

em todas as partes, a pobreza relativa. Embora cada 

país tenha suas peculiaridades, as causas motivado-

ras dessa situação são muito similares.

Nos países subdesenvolvidos, os problemas 

fundamentais da pobreza, desigualdade e desempre-

go têm origem na vida econômica das áreas rurais. 

No caso do Ceará, cerca de 70% das populações 

mais pobres vivem em zonas rurais ou em pequenos 

povoados. Essas pessoas são dedicadas principal-

mente às atividades agropecuárias de subsistência, 

quer de sequeiro, quer de pequena irrigação.
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Ser pobre é uma questão

de raiz ou região

que atormenta a humanidade.

E as armas contra a pobreza

estão nas mãos, com certeza,

da própria sociedade.

Se a pobreza absoluta

por solução resoluta

diminui e pouco existe,

a outra, que é relativa,

mostra a face negativa

do mundo em que subsiste
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A característica da pobreza rural é perce-

bida, no Ceará, quando se veriica que a maio-

ria das pessoas estão concentradas em terras de 

baixo potencial. Dependendo para viver de terras 

marginais e de microfúndios, os pobres das zonas 

rurais não têm outra chance a não ser explorar 

os recursos disponíveis. Assim, a produção de 

alimentos tem prioridade sobre a conservação do 

meio ambiente dessas terras vulneráveis. 

Outro motivo da pobreza rural é que a maior 

parte da produção é destinada ao consumo dos 

produtores dos próprios estabelecimentos e das fa-

mílias. A produção por trabalhador e por hectare é 

também baixa devido aos poucos investimentos no 

setor. Mas o maior obstáculo vem do hiato da edu-

cação no meio rural, em todos os níveis. As políticas 

federais de preços agrícolas baixos são ótimas para 

as populações urbanas, mas são fatais para os pro-

dutores de alimentos e  matérias-primas. 

Outros fatores não econômicos, têm sido deter-

minantes também para a manutenção da pobreza 

no campo. Muitos estudiosos desse fenômeno estão 



PEDRO SISNANDO LEITE20

Onde falta a essencial

política social

que promova educação.

Esta – a barreira, a tristeza

que impede nossa pobreza

sofrer qualquer redução.

Mas é um problema sério,

em todo e qualquer critério

das análises mundiais,

que só será resolvido

se o mundo subdesenvolvido

cuidar das áreas rurais.
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de acordo ao dizer que uma das razões do atraso 

da agricultura está na existência de preconceitos, 

tanto das instituições quanto das pessoas inluen-

tes das cidades, em relação à agricultura. Muitas 

vezes, esse setor é considerado de segunda classe. 

Nas universidades, por exemplo, os assuntos rurais 

são negligenciados e não despertam interesse dos 

estudantes de mentalidade urbana. O moderno é as-

sociado à industrialização e aos serviços; o atraso e 

obsoleto, às atividades  agrícolas. 

A causa do desempenho fraco da agricultura 

do Nordeste, além disso, decorre ainda da ênfase 

mal colocada de que a industrialização é rápida, 

porque está localizada nos maiores centros urba-

nos. Sabe-se, porém, que não há verdadeiro de-

senvolvimento sem as manufaturas e serviços de 

apoio a essas atividades. Logo, o desenvolvimento 

industrial permite dar velocidade às taxas de cres-

cimento econômico, bem como acelera a moderni-

zação. On de ela surge, provoca as transformações 

estruturais indispensáveis ao desenvolvimento eco-

nômico  moderno.
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Temos setenta por cento

(e um falso discernimento)

da população mais pobre,

vivendo em zonas fatais

nas condições cruciais

que o Ceará não encobre.

E expõe as atividades

que suprem necessidades

d’um povo trabalhador,

que tem n’agropecuária

uma árdua luta diária

de subsistência e clamor.
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É verdade, também, que o desenvolvimento in-

dustrial sem o desenvolvimento agrícola paralelo e 

complementar resulta em concentração da renda, 

geração de pobreza no quadro rural e caos social 

em toda a sociedade. Isso está ocorrendo em todo o 

mundo subdesenvolvido uma vez que a agricultura 

foi  negligenciada.

No caso do Ceará, o Governo do Estado orien-

tou suas prioridades para resolver as causas ori-

ginais da pobreza no campo. São exemplos dessa 

política: os programas de construção de barragens 

e interligação de bacias hidrográicas; os progra-

mas de educação de crianças de 7 a 14 anos; os 

programas de melhoramento de padrões de saúde 

e de eletriicação rural e abastecimento de água; e 

os programas de infraestrutura viária.

Programas de combate à pobreza também estão 

em execução no Ceará, como é o caso do Projeto São 

José, que nos últimos cinco anos, aplicou nas comu-

nidades pobres cerca de US$ 100 milhões de dólares 

à fundo perdido. O programa Hora de Plantar bene-
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Enquanto a lei federal,

de baixo preço é fatal

para o pobre agricultor,

o rico é favorecido

e o camponês iludido

com migalhas de favor.

Mas há um vil preconceito

de entidades de respeito

e gente muito influente,

vendo na lida rural

um velho atraso abismal,

e o obsoleto pungente.
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icia cerca de 100 mil famílias com sementes de alta 

qualidade e assistência técnica. Já os programas de 

difusão do milho híbrido nas áreas apropriadas, do 

algodão de alta produtividade, e de produção de se-

mentes em comunidades, com o apoio da EMBRAPA, 

são a comprovação dessas iniciativas de apoio às po-

pulações das zonas rurais.

O governo tem encontrado diiculdades para 

aumentar a produção e a produtividade da agri-

cultura de subsistência em benefício dos pequenos 

produtores. Os incentivos oferecidos até agora não 

estão sendo suicientes para superar o subdesenvol-

vimento do campo. Logo, surge a seguinte questão: 

os agricultores tradicionais resistem às mudanças 

ou estão agindo racionalmente no contexto da situ-

ação existente? A reforma agrária é apontada como 

a política adequada para retirar da estagnação mi-

lhares de famílias que hoje vivem no semiárido, sem 

terras suiciente para  a sobrevivência de suas fa-

mílias e de seus pequenos rebanhos. Há consenso 

também de que o analfabetismo rural deve ser eli-
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Que para o lado mais forte

leva empresas de alto porte,

postergando a solução,

onde a tal prosperidade

fomenta a desigualdade

que tanto isola o sertão.

Mas cearense é raçudo

de letra ele tira tudo,

pesca sem isca e anzol.

E mesmo subnutrido,

tão calejado e sofrido,

ri da fome e vaia o sol.
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minado para permitir uma melhor capacitação do 

produtor.

A questão da redução da pobreza, portanto, 

care ce de uma maior atenção, assim como de novas 

políticas, para que enfrentem essas causas primá-

rias e promovam um desenvolvimento econômico 

verdadeiramente equilibrado entre as zonas urbana 

e rural, e que seja mais justo do que o atualmente 

vigente. 
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O DESAFIO

Reduzir a pobreza é hoje o objetivo comum de 

todas as nações subdesenvolvidas desejosas de saí-

rem da dramática situação de inferioridade em que 

se encontram.

Até recentemente, a grande meta dos países 

atrasados era obter aceleradas taxas de crescimento 

da renda total. Essa mentalidade também prevalecia 

aqui no Brasil. No entanto, tudo isso mudou quan-

do a brecha entre riqueza e pobreza, nas regiões e 

classes sociais, passou a se tornar um fosso e um 

problema de indignação humanitária e social.

Agora a pobreza é o maior problema das na-

ções subdesenvolvidas. O único remédio para tal 

doença é a eliminação de suas causas. Com isso, 
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além de se obter a vantagem do desenvolvimen-

to equilibrado e justo, um amplo campo de novas 

oportunidades se abrirá.

As principais diiculdades para enfrentar a po-

breza derivam, no entanto, de deiciências no pla-

nejamento, baixos níveis educacionais, distorções 

burocráticas, tradições paternalistas e falta de par-

ceria da iniciativa privada com o governo, para que, 

juntos, possam atuar de modo organizado com esse 

propósito.

É necessária uma reviravolta para poder criar 

um novo modelo em que a qualidade e a equidade 

substituam as disparidades na distribuição dos be-

nefícios do desenvolvimento. 

Nenhum problema é tão maior no Ceará do que 

a pobreza, especialmente no quadro rural. De 100 

pessoas que moram no campo, 77 são pobres. A di-

ferença entre a cidade e o campo é enorme; depois 

vem as desigualdades dentro da própria zona rural. 

Sem solucionar essa questão, que tem desa-

iado os governos do nosso Estado, não se poderá 

falar em desenvolvimento econômico real.
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Nações subdesenvolvidas

combatem desinibidas

essa pobreza emblemática,

desejosas de saírem

e humanamente abolirem

infernal vida dramática.

Baixos níveis sociais,

tanto os educacionais

quanto esse de provimento,

são diques que vão barrado

e progresso e bloqueando

qualquer desenvolvimento.

Pois é urgente e vital

erradicar esse mal

e sua causa danosa

com um bom planejamento,

Educação e incremento

da parceria extremosa.
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O meio mais eicaz para se mitigar a pobreza 

secular é a mobilização e a ação concentrada para 

aliviar suas causas fundamentais (doenças, falta de 

instrução e moradia), envolver todos os recursos 

inanceiros e técnicos. Assim, combater a pobreza 

como se ela fosse uma ameaça ao desenvolvimento 

econômico.

Enim, é necessário levar em conta o que dis-

se o renomado economista do desenvolvimento 

econômico Gunnard Myrdal – prêmio Nobel de 

Economia; “É na agricultura que será ganha ou 

perdida a batalha pelo desenvolvimento econômico 

sustentável”. 

A batalha é difícil e os recursos são poucos. É 

necessário, portanto, estratégias eicazes e resulta-

dos garantidos.
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Dentre outras metas pretendem

(e os esforços se estendem

aos Estados atrasados),

alcançar mais crescimento

nas taxas de rendimento,

tais povos civilizados.

Desafios arrostados,

os flagelos controlados,

falta banir distorções

nas práticas burocráticas,

nas soluções problemáticas,

e n’outras deformações.

Mas isso tudo mudou

quando a distância aumentou

entre o rico e o pobretão

nas regiões mais carentes

onde o fosso está presente

com sua atroz dimensão.
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CRIAR EMPREGO PRODUTIVO

A pobreza e o desemprego estão crescen-

do na América Latina e Caribe, de acordo com 

o último relatório do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Nas palavras do vice-presi-

dente desse Banco, Shahid Javed Burki, 73% da po-

pulação dessas regiões reside hoje em áreas urba-

nas. O número de pessoas vivendo abaixo da linha 

da pobreza, enfatiza o referido economista, dobrou 

nos últimos dez anos.

É oportuno lembrar também que, em São 

Paulo, a cidade mais industrializada e rica do Brasil, 

a população favelada cresce a 15% ao ano, onde já 

existem duas mil favelas com 1,9 milhão de pessoas. 

E no Ceará, como vai o problema da pobreza e do 
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No que pesem velhas críticas

embasadas nas políticas

egressas dos governantes,

água e eletrificação,

milho híbrido e algodão

já alegaram muitos semblantes

Dito isso comecemos

por onde nós pretendemos

aplacar a escuridão;

contando com professores

formando bons lavradores

de enxada e lápis na mão

No Ceará é tão grande

no sertão onde se expande,

pois em cada cem pessoas,

são pobres setenta e sete,

e mesmo que o cinto aperte

moram no campo entre loas.

Mister se faz encontrar

um Davi para enfrentar

esse gigante anormal.

Que muita força mantenha

por entre o urbano e o rural.
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desemprego? A situação não é muito diferente nesse 

particular, mesmo sendo reconhecido que o Estado 

vem passando por fase de crescimento expressivo, 

e com perspectivas animadoras para os próximos 

anos.

Em outras palavras, por que têm ocorrido es-

sas distorções no crescimento econômico na maio-

ria dos países do Terceiro Mundo e o que pode ser 

feito para corrigi-las?

De modo geral, esses países seguiram a via 

da industrialização soisticada a qualquer preço, 

usando muito capital e pouco emprego de mão de 

obra. Essa política resultou na participação decli-

nante das zonas rurais na economia. Com isso, esse 

padrão de crescimento tende a esvaziar o campo e 

congestionar as metrópoles, sem condições de pro-

mover infraestrutura ou mesmo oferecer empregos 

para todos os que buscam tais aglomerados.

Nesse contexto, por mais forte que possa ser 

um programa para a agricultura, a população rural 

tenderá a emigrar para a marginalidade das cidades 
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Dizem especialistas, 

doutores economistas,

que desemprego e pobreza

vão na América Latina

crescendo numa rotina

que afronta qualquer riqueza.

Um dado assaz alarmante

fornece o mesmo informante

em termos percentuais:

aumenta quinze por cento

ao ano, o “favelamento”,

nas maiores capitais.
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se não forem criadas oportunidades econômicas 

alternativas de renda no próprio quadro rural. As 

agroindústrias e outros ramos neutros (sem liga-

ção direta com a agricultura) podem signiicar um 

elemento-chave para introduzir novas atividades 

nas comunidades do interior e, assim, ter um efeito 

indireto no emprego rural para as famílias dos pro-

dutores locais. 

Uma boa articulação entre o setor agropecuá-

rio e o industrial é fundamental para que eles sejam 

beneiciados com essa solução. A escolha da locali-

zação onde as indústrias serão instaladas deve levar 

em conta o impacto que irão provocar na economia 

da microrregião e na criação de trabalho produtivo 

para os desempregados das  áreas rurais. 

Outro aspecto importante para a localização 

das indústrias no interior está no fato de se criar 

centros dispersos de inovação e de mudanças eco-

nômicas e sociais nas vilas e nas pequenas cidades. 

No caso das agroindústrias, a interde pen dência 

com a agricultura se dá porque as matérias-primas 
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Pessoas que estão vivendo

na penúria, vão colhendo

os frutos dos desenganos,

que por infelicidade,

em quase toda cidade

duplica a cada dez anos.

E dentro desse contexto,

parece até um pretexto

pro camponês se mudar:

Por falta de alternativas

e rendas convidativas

emigra e vai malandrar.



AS ARMAS CONTRA A POBREZA 39

agrícolas são altamente perecíveis e sofrem grande 

perda de peso no processo de manufatura. Porém, 

na forma industrializada, podem ser transportadas 

a longa distância, de forma mais adequada e a cus-

tos menores.

A relação mútua entre a agricultura e a in-

dústria foi um dos fatores notáveis do processo de 

crescimento da economia dos países hoje desenvol-

vidos. Os planejadores dos países subdesenvolvidos 

ignoram esse fato e, equivocadamente, procuram 

imitar o padrão de industrialização hoje existente 

nos países ricos, onde as condições são totalmente 

diferentes do que prevalece na etapa do arranco ini-

cial do crescimento econômico.

Especiicamente no caso do Ceará, existem 

condições e fatores técnico-econômicos que permi-

tem o desenvolvimento industrial descentralizado e 

bem mais viável do que ocorreu durante a revolução 

industrial da Europa. As disponibilidades de ener-

gia elétrica, meios de transporte e comunicação, 

em quase todos os municípios do Estado, tornam 
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Setor agropecuário,

co’o industrial solidário,

devem ter articuladas

as ideias progressistas

para alentar as conquistas

das famílias faveladas.

Concentrem os incentivos

nos empregos produtivos

para mais de dois milhões

favelados urbanistas,

que infestam ruas paulistas

em busca de soluções.
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menos imprescindível a necessidade de localização 

das fábricas nas grandes cidades. 

As experiências já realizadas no  Ceará, nesse 

particular, precisam ser cultivadas e ampliadas ur-

gentemente, pois é aí que se encontra a estratégia 

comprovada de êxito no combate à pobreza e a ob-

tenção do desenvolvimento harmônico autêntico. 

Pois, como a história econômica comprova, a úni-

ca saída para erradicar deinitivamente a pobreza 

é o povo ter empregos, que podem ser viabilizados 

através da interiorização do desenvolvimento eco-

nômico e da industrialização rural.

A industrialização rural ou agroindustrial não 

pode ser vista como um processo de transplante de 

práticas industriais urbanas para o meio rural.

O planejamento e a execução dos programas 

de industrialização de polos devem levar em conta; 

as disponibilidades relativas de fatores, as condi-

ções de infraestrutura, bem como as formas orga-

nizacionais e tecnologias requeridas para cada caso 

especíico.
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Estrada e eletricidade,

em qualquer localidade

no Estado do Ceará,

facilita a instalação,

assim como a interação,

para uma indústria operar.

Por incentivo atraídas,

empresas são recebidas

ao longo do interior,

que vê oportunidade

de gerar felicidade

para o bravo agricultor.
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URBANIZAR O CAMPO

Será o êxodo rural um mau, como muitos dizem?

A revolução tecnológica posta em marcha no 

início do século XIX provocou o processo de urba-

nização. Foi a industrialização que criou os estímu-

los para sua expansão.

Até 1800 a população da Europa e América do 

Norte era predominantemente rural. Nos Estados 

Unidos, a população das cidades, que era de 5%, 

passou para 15% cinquenta anos depois. Em 1940, 

era de 56% e, atualmente, é de 91%.

A Inglaterra tinha 10% da população, nas ci-

dades, no início do século. Em 1998, essa popula-

ção era de 96%. A Austrália, atualmente, é o país 

mais urbanizado do mundo. Todas as nações de-
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São elas ultramodernas,

mas chegam com muitas pernas,

pouco emprego e mão de obra.

E cai a cooperação

dessas zonas na fração

que a economia lhes cobra.

Agroindústria é solução,

que altera todo um padrão

até então explorado.

Com novas atividades,

respiram as comunidades

um vento jamais soprado.
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senvolvidas tiveram o mesmo padrão de crescimen-

to demográico. 

Pode-se concluir disso que o êxodo rural é 

uma fatalidade ou uma decorrência das transfor-

mações econômicas e sociais do desenvolvimento 

econômico. A proposta da ixação do homem no 

campo é, portanto, uma rejeição da história eco-

nômica. É remar contra a corrente. Do mesmo 

modo ocorre com o emprego. Quando a economia 

é atrasada, há proporcionalmente muito emprego 

no campo. Os livros de história mostram que, no 

século XX, os trabalhadores agrícolas caíram de 

70% a 60% para 5% ou 3% em todos os países 

desenvolvidos.

Com relação aos aos países subdesenvolvidos, 

a mudança estrutural da produção segue o mes-

mo modelo dos países industrializados, mas o em-

prego na agricultura se mantém elevado ou quase 

 constante ao longo dos anos. Isto signiica que a 

 produtividade da mão de obra agrícola tem decres-

cido, veriicando-se, portanto, o contrário do que 
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Se urbanizarem o campo

na cerca não fica um grampo

e entra a devassidão;

todo o arame é derretido,

e o que nos foi prometido

complica a situação.

Outrora predominava

a forma que concentrava

o povo em zonas rurais.

Europeus e americanos

em vez de centros urbanos

moravam nesses locais.



AS ARMAS CONTRA A POBREZA 47

aconteceu durante o processo de desenvolvimento 

dos países hoje aluentes.

O processo de urbanização, nos países hoje 

desenvolvidos, ocorreu através do aumento da pro-

dutividade da agricultura. Assim, uma população 

cada vez menor supria as necessidades alimentares 

dos habitantes nas cidades. Hoje, porém, apenas 

3% da população empregada na agricultura pro-

duz o suiciente para atender o consumo interno 

desses países, e, muitas vezes, com excedentes 

para exportação.

Nas últimas décadas, semelhante processo de 

urbanização passou a se veriicar nos países subde-

senvolvidos, mas com duas diferenças fundamentais: 

ao mesmo tempo em que ocorre a saída da popula-

ção do campo para a cidade, a tendência da produção 

agrícola é não melhorar a produtividade. Com isso, 

com a diminuição da produtividade média, ocorre a 

necessidade de amento da importação de alimentos.

O Nordeste e o Ceará encontram-se na situa-

ção acima. Neste Estado, trabalham hoje na agri-
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Eis que chega a tecnológica

progressão, (aqui sem lógica)

pois traz o êxodo rural,

expulsando o agricultor

da terra, do seu labor,

semeando um grande mau!...

E nessa urbanização,

que em toda sua extensão,

provoca os deslocamentos,

o povo, o campo abandona,

chega à cidade e detona

a importação de alimentos.



AS ARMAS CONTRA A POBREZA 49

cultura cerca de 38% da população ocupada, o que 

corresponde a 1,2 milhões de pessoas produzindo 

apenas 7% do produto interno do Estado. Há exce-

dente de pelo menos 600 mil pessoas ocupadas na 

agropecuária.

É um mito, portanto, pensar que a agricultura, 

isoladamente, vai poder criar novos empregos e re-

duzir a pobreza dos que trabalham nesta atividade. 

Se isto não é possível, qual a solução para redução 

da pobreza rural e obtenção do desenvolvimento 

sustentável para toda a sociedade rural?

Para o Ceará de hoje, a opção viável é a rea-

lização do desenvolvimento do interior, mas sem a 

mobilidade demográica para as grandes cidades. 

Dizendo de outra forma, deve-se manter a popula-

ção nas cidades e povoados do interior ocupadas 

em outras atividades econômicas não agrícolas, 

como agroindústrias, turismo, produção de insu-

mos e ramos complementares.

As indústrias neutras, que não dependem da 

produção agrícola, são atualmente muito  comuns 
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As nações desenvolvidas

logo foram envolvidas

no fato renovador.

Por lá passaram as agruras

do êxodo, as inseguras

colheitas do lavrador.

E vem pungente verdade,

uma forte realidade

na queda de ocupação.

Cai de setenta pra três,

a taxa de camponês

que lida no seu rincão.
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nas áreas rurais dos países desenvolvidos.  Chama-se 

isto de agronegócios ou desenvolvimento integrado. 

A construção de infraestrutura e a urbanização do 

quadro rural mantêm o modo de vida do sistema 

social agrícola com as transformações econômi-

cas e demográicas peculiares ao desenvolvimento 

 econômico.

A conclusão dessa tese é de que o êxodo rural 

vai acontecer, seja pela revolução tecnológica ou 

motivada pela industrialização das cidades. Outra 

força de expulsão será através da elevação da pro-

dutividade agrícola ou, como ocorre no Ceará, pela 

seca. A estrutura agrária deiciente e a pouca dispo-

nibilidade de terras férteis têm um papel importante 

nesse tocante.

Se os governos não conseguirem oferecer no 

campo, condições de melhor conforto para a po-

pulação residente ou mesmo criar empregos, com 

custos menores em relação às grandes cidades, 

como vão poder fazer isto nas metrópoles? Segundo 

estudos bem fundamentados, é necessários que o 
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Mesmo assim há um desempenho

nas esferas desse engenho

que mostra contradição:

os três por cento finais

produzem os frutos vitais

pro consumo e exportação.

Paralelo à agricultura,

usando a mesma estrutura,

cria emprego a pecuária,

mas não reduz a pobreza

que permeia a rala mesa

d’uma família agrária.
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governo invista vinte e duas vezes mais nas cidades 

do que no interior. É melhor gastar mais em refor-

ma agrária e educação rural do que mesmo em re-

pressão urbana. 

Portanto, o desenvolvimento deve ir para o 

campo e não deixar que a população do campo vá 

para as grandes cidades, que são incapazes de ofe-

recer o essencial para a melhoria das condições de 

vida da população.
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E não devemos pensar

na agricultura a criar

os empregos pertinentes,

pois sozinha ela não vai

resolver o que recai

também em seus concorrentes.

Agroindústria e turismo

despontam com realismo

pra manter no interior

a população ocupada

com a atividade voltada

nesse veio produtor.
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FAZER UMA REFORMA AGRÁRIA 
SOLIDÁRIA

O Programa de Reforma Agrária Solidária insti-

tuiu um novo modelo de reestruturação agrária no 

Ceará. Assim, por meio desse sistema, os trabalha-

dores sem-terra e minifundiários organizados em 

associações negociam diretamente com os donos 

a compra da terra com recursos proporcionados 

pelo Fundo de Terras.

As propostas de investimentos comunitários 

(infraestrutura produtivas e sociais) são também 

identiicadas e implementadas pela comunidade. 

Assim sendo, os benefícios do Projeto serão o au-

mento da renda e da qualidade de vida dos produ-

tores sem-terra ou minifundiários. A consequência 
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Um tema assaz debatida

eis que toma outro sentido

numa forma solidária:

ruralistas doutrinados

em grupos associados

promovem a reforma agrária.

E nesse novo formato,

que enveredou pelo mato

com sonhada solução,

agora é chegada a vez,

do lavrador camponês

ter seu pedaço de chão.

O sistema ora previsto,

sem carimbo e nenhum visto,

permite diretamente

comprar do proprietário,

cortando o intermediário,

uma gleba legalmente.
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natural disso será o aumento da produção, com 

maior eiciência do uso de recursos de terra e mão 

de obra, e redução da pobreza.

Um aspecto verdadeiramente inovador nessa 

modalidade de reforma agrária é a sistemática ope-

racional democrática e descentralizada. Não bastas-

se isso para garantir a lisura em tudo que é feito 

para ajudar as comunidades a tomarem as melhores 

decisões, os contratos são irmados pela Associação 

dos produtores de maneira solidária.

Assim, o papel do setor governamental é de 

orientador e monitorar a operação do programa, 

deixando para as comunidades as responsabilida-

des de planejarem suas próprias atividades.

O esquema operacional de inanciamento da 

aquisição da terra em longo prazo, com alguns 

anos de carência, forçam os beneiciários a par-

ticiparem com os seus próprios recursos. Porém, 

como complemento ao inanciamento creditício da 

terra, são dados subsídios para a construção das 

infraestruturas físicas, bem como para a sustenta-
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Os recursos necessários

todos são originários

de um vasto Fundo de Terras,

que é também negociado

por qualquer interessado,

quer no sertão ou nas serras.

Benefícios do projeto

se estendem em todo trajeto

por onde andava a tristeza:

a renda vai aumentando

produtores festejando

a redução a pobreza.

A natural consequência

é uma grande abrangência

nos esteios do sertão:

a mão de obra eficaz

mais valor à terra traz

e incrementa a produção.

E toma a Associação

sempre a melhor decisão

sobre contratos firmados,

garantindo uma lisura,

qualquer que seja a altura

dos mourões financiados.
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bilidade produtiva, tornando plenamente viável a 

capacidade de pagamento dos beneiciados pelo 

programa. 

O principal fator do sucesso dessa política tem 

sido a descentralização da execução, icando as ini-

ciativas nas mãos dos beneiciários, de acordo com 

os seus próprios interesses. Com isso, simpliica-

ções dos procedimentos administrativos agilizam o 

atendimento rápido dos interessados.

A Reforma Agrária Solidária viabiliza a pos-

se imediata da propriedade, mesmo que o paga-

mento  ocorra ao longo de muitos anos. E, como 

diz o Prof. Raanan Weitz, o apego do agricultor à 

terra tem ainidade com o sentimento do homem 

pela mulher amada. A posse da terra também é 

importante como fator psicossocial e como po-

der político. Um líder comunitário beneiciado 

pelo programa airmou, em uma única palavra, o 

 sentimento que ele tinha ao ser beneiciado pelo 

programa; liberdade! Liberdade para plantar e 

para colher!
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Esse esquema creditício

estende o seu benefício,

do conjunto estrutural

ao sustento produtivo,

mantendo o programa ativo

e o bem-estar social.

Mas o fato inusitado

no Ceará adotado,

é a nova sistemática,

dita operacional:

de postura racional

e conduta democrática.

Que estimula o agricultor

apego ao chão produtor

que a sua posse lhe traz:

liberdade de escolher

o que plantar e colher,

qual não fizera jamais.
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Na verdade, como diz o economista Celso 

Furtado; “Somos o único País do mundo com sorte 

de poder resolver o problema social por meio da 

agricultura”. E isto será possível, no caso do Ceará, 

com a ajuda da Reforma Agrária Solidária.
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Fatores estruturais,

até circunstanciais,

impelem a população

manter a subsistência,

no nível da consistência,

da própria situação.

Falta a técnica eficaz

pra afastar a contumaz

causa de fulo obstáculo.

Embora haja esforços

são muitos raros os esforços

que tenham um bom sustentáculo.

Mas aflora outro problema,

que há muito afeta o sistema,

tal se fora antigo sesmo:

Convencer o agricultor

que o negócio é promissor

se ele ajudar a si mesmo.
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AJUDAR O AGRICULTOR COM 
TECNOLOGIA

A grande maioria da população rural do Ceará tra-

balha para manter-se em um nível de subsistência. 

Esta situação decorre de muitos fatores estruturais 

e circunstanciais.

Não há dúvida de que uma das causas é a falta de 

orientação técnica eicaz sobre como superar esses 

obstáculos. Seria injusto não reconhecer que muitos 

esforços têm sido feitos para mudar tal situação. As 

ações empreendidas até agora, entretanto, pouco al-

teraram as condições de vida de segmento importante 

da população pobre do quadro rural cearense. 

O grande problema a ser resolvido é como 

chegar a tais agricultores e mostrar-lhes como aju-
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E os modelos envolventes

devem ser diferentes

dos que já são conhecidos,

e ter por finalidade

emprego e prosperidade

para os entes envolvidos.

Os serviços de extensão

que operam na região,

viram as primeiras sementes

vir dos Estados Unidos,

mas aqui os pretendidos

resultados são pungentes.

As tentativas falharam

porque eles transplantaram

técnicas incompatíveis

com a sistemática local,

e métodos, que afinal,

nunca foram produtíveis.
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dar-se a si mesmos. Isto porque o elemento mais 

importante para as mudanças requeridas é o pró-

prio agricultor. Assim, os modos de gestão devem 

ser orientados com a inalidade de criação de renda 

e emprego e não para servir às estruturas existentes 

da própria fazenda.

Os serviços de extensão existentes no Nordeste 

tiveram suas primeiras sementes importadas atra-

vés do modelo utilizado, na época, pelos Estados 

Unidos. Estas experiências de extensão rural, con-

tudo, não puderam ser plenamente transplantadas 

tal qual prevalecia na origem. Daí porque, desde o 

início, a metodologia de assistência técnica adotada 

no Brasil apresentava deiciências de adequação às 

realidades locais.

O objetivo metodológico de transferir uma 

tecnolo gia moderna de ponta, existente naquela épo-

ca, contrastava com as necessidades dos pequenos 

produtores que viviam numa agricultura tradicional 

e simples. Dessa forma, os resultados obtidos dessa 

experiência não foram plenamente satisfatórios.
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Surgiram, ultimamente,

novas ideias na mente

dos que estão interessados

em reorganizar o sistema,

através de um novo esquema,

que traga bons resultados.

O Estado do Ceará,,]

busca ao agricultor ensinar

vencer os seus atropelos,

fugindo aos corporativos,

centralizando os ativos

nos seus latentes desvelos.
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Nos últimos anos, tem havido um grande in-

teresse no sentido de reorganizar o sistema de ex-

tensão rural, tornando-o mais eicaz, e orientá-los 

para a  solução dos problemas em que realmente 

são veriicadas a modernização do setor tradicio-

nal e de subsistência. Esse novo enfoque adotado 

na atual reorganização da extensão rural do Ceará 

busca, portanto, ensinar o agricultor a ajudar-se a 

si mesmo. Dessa forma, o cliente, e não os proble-

mas corporativos, passam a ser o centro da ação do 

sistema. E, para uma maior eiciência, cada Centro 

de Atendimento aos Clientes (CEAC’s) deine cla-

ramente o seu Plano de Ação para a sua área de 

atuação, coordenando os órgãos envolvidos e o pú-

blico meta. Além disso, respeitando as prioridades 

do Plano Estadual de Desenvolvimento Rural, são 

concentrados os esforços por áreas,  produtos espe-

cíicos e grupos determinados de agricultor.

A estratégia de mudanças se apoia nos progra-

mas de capacitação que abrangem todos os níveis 

do quadro técnico e administrativo do sistema e dos 
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Criou-se em certo momento,

um centro de atendimento

ao cliente, onde ele atua.

Um Plano de Ação nasceu

e o ruralista envolveu,

em grupos, onde pontua.

Naturalmente, as metas

são previstas em corretas

novas bases exequíveis,

que as equipes de extensão,

dotadas de outra visão,

tornaram todas possíveis.



AS ARMAS CONTRA A POBREZA 69

agricultores contemplados no âmbito de atuação da 

extensão rural. A inalidade desse programa é dar 

a conhecer a todas as partes interessadas os pro-

blemas existentes e as soluções possíveis para cada 

caso. Os resultados inais terão como base a avalia-

ção das atividades do sistema. Em outras palavras, 

a preocupação deve ser, continuamente, executar 

o programado, cuja tarefa é do extensionista e do 

agricultor, com o apoio constante dos organismos 

governamentais pertinentes.

As metas, naturalmente, devem ser estabeleci-

das com base no que é efetivamente possível de exe-

cutar em face dos recursos e da capacidade do pes-

soal técnico. Os CEAC’s deverão, então, instalar uni-

dades de demonstração e promover viagens de es-

tudos a fazendas modelos que icam próximas para, 

dese modo, melhorar a instrução do  agricultor.

Certamente, para execução desse tipo de pro-

grama, é necessário que a equipe do sistema de ex-

tensão esteja dotada de uma nova visão, além de 

muita dedicação à sua missão de agente da transfor-
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A pedra fundamental,

do crescimento rural,

consiste na educação.

Todo desenvolvimento

requer esse entendimento,

pois cultura é redenção.

Educar a classe pobre

é um investimento nobre

que acelera o crescimento;

distribuir melhor a renda,

mais emprego há fazenda,

saúde, casa e alimento.

Para mudar o costume

que há muito esse povo assume,

é preciso resolver

as bases estruturais,

os conceitos sociais

e a economia envolver.
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mação rural. Todos os esforços dos extensionistas 

deverão ser orientados para o agricultor. É ele que 

vai ganhar ou perder a batalha pela melhoria das 

suas condições de vida.
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Difundindo essas propostas,

levando todas respostas

pra dirimir incertezas,

dá-se à massa a faculdade

de entender a realidade

e derrotar a pobreza.

Além de capacitar

deve-se o homem educar,

formar em todos sentidos:

ético e intelectual,

o físico e o moral

para os lauréis pretendidos.

E assim, nessa missão,

um produtor cidadão

ostenta desenvoltura.

Adulto e mais confiante,

sabido e desafiante,

enfrenta essa conjuntura.
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EDUCAR PARA MUDAR

A educação é a pedra fundamental do desenvol-

vimento rural. Entenda-se aqui desenvolvimento 

como um processo de transformação cultural. No 

caso especíico do setor rural, ele signiica uma 

transformação das estruturas econômicas e sociais, 

bem como das relações de produção de uma deter-

minada área ou comunidade.

O objetivo principal desse processo é encon-

trar um equilíbrio com ênfase na distribuição equi-

tativa da renda. Ou seja, geração de mais emprego 

e renda, melhores condições de saúde, nutrição e 

habitação.

O investimento em educação para os pobres, 

segundo H. Chenery, é um dos instrumentos atra-
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Comprovada e eficácia,

recrudesce forte audácia

que estimula a dispersão

dos que nas lides campestres,

mudaram os rumos silvestres,

com base na educação.

E a autoridade presente,

sábia Vice-presidente

de um órgão acreditado,

confirma que a educação

é ativo de geração

de renda ao capacitado.
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vés dos quais é possível acelerar o crescimento e 

melhorar a distribuição da renda. Para fazer uma 

revolução agrícola, é necessário educar o próprio 

agricultor, completa o Prof. Bourguinon.

A educação, na verdade, desempenha uma trí-

plice função: a difusão de ideais comuns, a possi-

bilidade de o povo compreender e julgar a organi-

zação sociopolítica; a transformação das atitudes e 

o comportamento favorável às inovações e ao pro-

gresso. É formando quadros técnicos e melhorando 

o nível de instrução e adestramento que irá aumen-

tar a possibilidade de derrotar a pobreza.

Não basta apenas capacitar, mas se trata, so-

bretudo, de educar e formar o homem em todos os 

sentidos; intelectual, físico, moral e ético. Ou seja, 

preparar o homem para a missão de produtor e 

cidadão.

Neste contexto, a luta contra o analfabetismo 

constitui um meio eicaz para mobilizar a popula-

ção em torno das tarefas de construção de um novo 

desenvolvimento mais equilibrado.
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Porém... há triste verdade,

intermitente maldade

que natureza nos prega:

é quando a seca inclemente

a água nega pra gente

e pra bem longe carrega.

E quando falta o apoio

vaqueiro engasga o aboio,

caçador só caça tejo;

não cresce milho e feijão,

o ânimo perde o patrão

e a “vaca vai para o brejo”.
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A educação de adultos é de rentabilidade ime-

diata. O adulto já possui conhecimento e experi-

ência no campo da produção, podendo dedicar-se 

com mais eiciência a outras atividades não agrí-

colas. Neste particular, encontra-se a chave para a 

redução rápida da população ocupada diretamente 

nas lides agrícolas para outras atividades mais ren-

táveis do próprio quadro rural. É a transformação 

estrutural da economia e emprego com vistas a au-

mentar o nível de renda das famílias beneiciadas, 

bem como de suas comunidades. Porém, o que é 

realmente importante são os índices de desenvolvi-

mento social, que podem ser alterados rapidamente 

pela melhoria da educação.

Sobre o assunto, a Vice-Presidente do BID, 

Dra. Nancy Birdsall, airma que a educação é um 

ativo que gera renda para quem a possui. Pelo me-

nos em dois aspectos a educação se diferencia de 

todos os demais fatores do desenvolvimento eco-

nômico; isto é, uma vez a educação adquirida, ela 

não pode ser vendida ou rouba da. Por outro lado, 
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à proporção que ela aumenta, outros ativos, como 

capital ou terra, diminuem de importância.

É fácil perceber que a educação pode ser um 

ativo mais bem distribuído do que qualquer outro, 

poi ela é personalizada, enquanto os demais ativos 

tendem a icar nas mãos de poucos. Assim, com o 

crescimento da educação, automaticamente há uma 

melhoria na distribuição da riqueza. É por esse mo-

tivo que a desigual acumulação de capital humano 

explica a dis paridade de renda e pobreza rural do 

Ceará.

Um dos resultados da educação é possibilitar 

a mobilidade ocupacional. Para o homem do inte-

rior, mudar de proissão é mudar de escala social. A 

educação é importante para as atividades não agrí-

colas dos produtores. De fato, a atividade agrícola 

envolve conhecimentos sobre clima, trato do solo, 

sementes, irrigação, fertilizantes, pragas e doenças, 

armazenagem, transporte, comercialização e crédi-

tos, para citar apenas alguns conhecimentos neces-

sários para bem conduzir as atividades rurais. 
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Nenhum país do mundo saltou da agricultura 

tradicional e de subsistência para a modernidade 

sem educação e capacitação dos agricultores.
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RESUMO
DEIXANDO OS POBRES PARA TRÁS

 

 

Estudos recentes do Banco Mundial trazem no-

vas luzes sobre o pensamento daquela Instituição 

no tocante a questão da pobreza na América Lati-

na. Trata-se do livro Left Behind: Chronic Poverty 

in Latin America and Caribbean (“Deixados para 

trás: a pobreza crônica na América Latina e no Cari-

be”). Os autores são Renos Vakis, Jamele Rigolini e 

Leonardo Lucchetti, coordenados pelo economista-

chefe e a assessoria de vários outros membros da 

equipe do Banco.

Um dos aspectos que chama a atenção nesse 

novo estudo é quanto aos valores que são deinidos 

para delimitar os níveis de pobreza. Agora os valo-
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res são de US$ 4.00 per capita dia para a linha de 

pobreza e, para a extrema pobreza, foi redeinido o 

valor de US$ 2.50, e não a referência anteriormente 

apontada pelas Nações Unidas para o Programa Ob-

jetivos do Milênio, de US$ 1.25. Este valor, segundo 

os autores, é aplicável aos países da África e aos 

subdesenvolvidos da Ásia. Para as nações da Amé-

rica Latina, de nível de renda média, com destaque 

para o Brasil, o padrão é diferente. 

De acordo com esse novo estudo, 20% dos la-

tino-americanos, ou cerca de 130 milhões de pes-

soas, continuam na pobreza sobrevivendo com me-

nos de US$ 4 por dia, durante toda a sua vida. Estes 

são os indivíduos cronicamente pobres da América 

Latina, que permaneceram assim apesar das inicia-

tivas sem precedentes de combate à pobreza na re-

gião desde a virada do século 20. A situação dessas 

pessoas está se tornando mais precária à medida 

que diminuem as taxas de crescimento da econo-

mia desses países. O crescimento do PIB regional 

sofreu uma desaceleração de cerca de 6% em 2010 
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para aproximadamente 0,8% em 2014. Essa con-

tração suprimiu uma das mais importantes causas 

que vinham determinando a redução da pobreza: 

um mercado de trabalho de melhor qualidade.

Segundo o vice-presidente do Banco Mundial 

Jorge Familiar, a pobreza na América Latina é per-

sistente devido à restrição no âmbito da família e 

fora dela, desde a falta de qualiicação e motivação 

proissional adequada e ausência de serviços bási-

cos, como água potável. Melhor dizendo, ajudar os 

indivíduos é necessário, mas não é suiciente. Um 

contexto propício que ofereça os serviços apro-

priados também é essencial.  Portanto, as políticas 

sociais e o desenvolvimento regional precisam ser 

complementares.

O estudo do Banco Mundial, além da rede-

inição das linhas de pobreza já referidas, aplica 

uma nova metodologia para esclarecer quais são 

as pessoas que permaneceram pobres na América 

Latina. As principais conclusões do relatório são as 

seguintes:
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 Há variações signiicativas entre os países. O 

Uruguai, a Argentina e o Chile apresentam as taxas 

mais baixas de pobreza crônica, situadas em torno 

de 10%. No outro extremo, Nicarágua, Honduras e 

Guatemala registram as taxas de pobreza crônica 

expressivamente mais elevadas, que são em média 

de 21% e variam entre 37% na Nicarágua e 50% na 

Guatemala.

Há signiicativas variações dentro dos países. 

Em um único país, algumas regiões apresentam ta-

xas de incidência de pobreza até oito vezes maiores 

do que o índice mais baixo. No Brasil, por exemplo, 

Santa Catarina registra uma taxa de pobreza crônica 

em torno de 5%, enquanto no Ceará esse indicador 

aproxima-se de 40%.

A questão é urbana e rural. Apesar da existên-

cia de taxas percentuais mais elevadas nas áreas ru-

rais, a pobreza crônica é uma questão tanto urbana 

quanto rural. De fato, considerando os números 

absolutos, as áreas urbanas em muitos países, in-

cluindo o Chile, o Brasil, o México, a Colômbia e a 
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República Dominicana, tiveram mais pobres crôni-

cos entre 2004 e 2012 do que as áreas rurais.

Além da ênfase no acesso aos serviços básicos 

e nos empregos qualiicados, as políticas também 

devem levar em conta as barreiras sociais e com-

portamentais, que são bem reais, enfrentadas pelos 

cronicamente pobres na América Latina, airmou 

Ana Revenga, diretora-sênior de Estudos da Pobre-

za no Grupo Banco Mundial: 

Se esse tema não for discutido, será muito fá-
cil para os mais vulneráveis serem esquecidos 
nas redes de proteção social, independente-
mente de quão bem orientados sejam esses 
programas.



SEGUNDA PARTE

A QUANTIFICAÇÃO

DA POBREZA DO BRASIL: 
IBGE/PESQUISA NACIONAL DE AMOSTRA 

POR DOMICÍLIOS (1992-2015)



O relatório da Comissão 

Econômica para a América 

Latina mostra que a situação da 

pobreza na região vem se mantendo 

estável desde 2012, quando afetou 

28,1% da população. Em 2013, o 

índice também foi de 28,1%. Já a 

extrema pobreza na América Latina 

aumentou de 11,7%, em 2013, para 

12%, em 2014. Segundo a secretária 

executiva da Cepal, Aliança Bárcena, 

a alta dos preços dos alimentos 

e a desaceleração econômica da 

região são alguns dos fatores para 

essa estagnação. “A pobreza persiste 

sendo um fenômeno estrutural e, 

desde 2012,a redução da pobreza 

estancou-se.”
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A POBREZA É ESTRUTURAL E CRÔNICA

Introdução

O problema da pobreza no Brasil é antigo 

e muito discutido por acadêmicos   e políticos de 

todos os matizes. Especialmente a partir da déca-

da de 1960, com o agravamento das desigualdades 

regionais do Nordeste e a abjeta miséria que se ma-

nifestava no campo e se espalhava em todos os su-

búrbios e favelas que se formavam em todo o País. 

Dom Helder Câmara, à época, chegou a denominar 

o fenômeno da pobreza nordestina como uma ver-

dadeira bomba atômica prestes a explodir.

Essa questão, no entanto, é pouco compreen-

dida e sempre utilizada como plataforma eleitoral 

e motivo para promessas governamentais de todas 

as conotações partidárias que buscam ou exercem 
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o poder público no nosso País. Na prática, porém, 

é irrelevante o que se alcançou para a sua efetiva 

superação. Ou melhor, muito tem sido tentado, mas  

de modo equivocado. Assim, com resultados insig-

niicantes, agrava-se a situação de pobreza que afeta 

milhões de pessoas excluídas do crescimento eco-

nômico brasileiro. Outros países da América Lati-

na estão em situação semelhante ou em condições 

mais angustiantes. Isso é prova de que a solução 

desse problema não é fácil e não será com fórmulas 

mágicas ou populistas que se alcançará a elimina-

ção ou superação de graves injustiças sociais. Ape-

sar disso, não me cansarei de insistir que o assunto 

é sério e precisa de políticas bem estruturadas e 

executadas com competência.  

Desde logo, quero esclarecer que o assunto da 

pobreza tem sido um tema de meus estudos acadê-

micos assim como da minha vida proissional, que, 

por décadas, já publiquei vários livros tratando des-

sa problemática (Desenvolvimento Agrícola, In-

dustrialização e Pobreza Rural, BNB, 2011; Ação 
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Frente à Pobreza Rural no Nordeste, LCR, 2013). 

Meu interesse se dá tanto pela investigação da lite-

ratura pertinente como pela adequação das políti-

cas e estratégias para a superação desse fenômeno, 

assim como através de visitas e experiências mun-

diais de luta contra a pobreza e suas manifestações, 

especialmente nas áreas rurais subdesenvolvidas (A 

Luta pelo Desenvolvimento Regional e Rural do 

Mundo, BNB, 2006).

Eu mesmo sou oriundo de comunidades muito 

pobres do interior do Ceará, e na adolescência pude 

observar os traumas que essa exclusão provoca nas 

populações frequentemente enganadas por pro-

messas de políticos desprovidos de verdadeira soli-

dariedade humana. Para mim, abster-me da crítica 

dirigida aos responsáveis do setor público e priva-

do, que tratam desse assunto de maneira irrespon-

sável, é trair minhas obrigações intelectuais e reli-

giosas. O Papa Francisco proclama que “A pobreza 

tornou-se algo natural e isso é ruim. As ideologias 

que produzem a pobreza devem ser denunciadas”. 
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O grande pregador, Pe. Raniere Cantalamessa 

(A Pobreza, 1999), diz que a primeira coisa a fa-

zer em prol dos pobres é superar a indiferença, a 

insensibilidade e despertar as consciências diante 

do drama e das injustiças sociais contra os desfa-

vorecidos. Nunca é demais repetir, no entanto, que 

a pobreza é mais do que renda ou desenvolvimen-

to humano inadequado. A pobreza é multidimen-

sional, com fatores econômicos, sociais e culturais 

associados.  A pobreza existe também quando um 

segmento da população é incapaz de gerar renda e 

cidadania, icando na dependência da ajuda assis-

tencialista para sobreviver. 

Na África, observei diretamente as consequên-

cias dessas políticas. (Agricultura Africana, 1970). 

O economista James Shikwati, da Universidade de 

Nairóbi (diretor da Rede Econômica Inter-regio-

nal), airma que “Se os países ricos e a ONU conti-

nuarem a agir como babás, os africanos se tornarão 

uns inúteis que não sabem fazer nada”. Em entrevis-

ta à revista Veja (10 de agosto, 2005), o citado pro-
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fessor enfatiza sobre o assunto e diz que a “pobreza 

na África é artiicial”, ou seja, é criada pelas guerras 

e por governantes corruptos. A tese desse estudio-

so, para o caso da África, é não dar dinheiro algum 

para superar a pobreza, mas oferecer educação, 

trabalho e oportunidades. O Brasil atual tem uma 

necessidade urgente de, com base nas experiências 

mundiais e locais, redescobrir os verdadeiros ca-

minhos para realizar um legítimo desenvolvimento 

econômico: eliminar ou reduzir o abismo injusto e 

escandaloso existente entre ricos e pobres (O Ver-

dadeiro Desenvolvimento, LCR, 2009). 

Como prepararmo-nos para essa tarefa? Uma 

primeira providência é conhecermos a situação real 

em que nos encontramos. As observações a seguir 

pretendem oferecer um breve panorama dos desa-

ios para idealizar um novo projeto para superação 

da pobreza em nosso País.

O Brasil encontra-se entre os países com maior 

proporção de pobres, e o Índice de Gini da desi-

gualdade mantém-se em limites graves para países 
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de renda per capita semelhante. De fato, o Brasil 

não é um país pobre, mas um país desigual. Daí 

se conclui que a superação da pobreza não é uma 

tarefa realizada por meio de ações individualiza-

das, mas sim através de ações integradas e focadas 

em territórios e comunidades. O Projeto São José 

de combate à pobreza no Ceará, executado com o 

apoio do Banco Mundial, é um exemplo concreto 

do que estou falando. No caso da zona rural, desta-

ca-se como modelo de ação integrada o Programa 

de Reforma Agrária Solidária, também idealizada 

no Ceará e federalizada, tendo, atualmente, o nome 

de Crédito Fundiário. 

Desde 2003, no entanto, essa política não tem 

recebido a atenção devida em razão de os movimen-

tos sociais de esquerda acreditarem que se trata de 

uma iniciativa de natureza privada (não é estatal 

como o modelo do INCRA). A política chinesa de su-

peração da pobreza de milhões de agricultores, na 

década de 80, no entanto, foi viabilizada por Deng 

Xiaoping como um programa de reforma agrária de 
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mercado (Terceira Reforma), com enfoque de de-

senvolvimento rural integrado, em substituição ao 

sistema de comunas de inspiração comunista que 

não funcionava. Sobre o assunto, recebi um convite 

como palestrante e apresentei a Tese na XIX Reu-

nião da Associação Internacional de Economistas 

Agrícolas (1986), em Málaga-Espanha (Forces that 

Will Shape Future Rural Development: Northeast 

Brasil`s Case).

A Quantiicação da Pobreza 

O Brasil acumula, hoje, uma população de 

51,4 milhões de pessoas abaixo da linha da po-

breza real, sendo que metade está concentrada no 

Nordeste. Essa situação tem se mantido com peque-

nas variações (em termos absolutos) há mais de 20 

anos, desde a adoção do Plano Real em 1994. Esse 

montante corresponde a uma dimensão como se 

a Coreia do Sul fosse constituída só de pobres, ou 

com uma população de pobres de quatro vezes os 
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habitantes da Grécia ou dez vezes os residentes na 

Dinamarca.

A Região Nordeste conta com 25 milhões de 

 pobres, que corresponde a 44% da população total 

da região, em 2014, último ano em que se  veriicaram 

dados disponíveis no IBGE/PNAD. Desse total, 39% 

correspondia à população na condição de pobreza 

extrema, com a linha demarcatória de ¼ de Salário 

Mínimo (R$724,00). Isso é uma tragédia e atenta con-

tra os princípios elementares de dignidade  humana. 

Com todas as precauções exigidas pela ética 

acadêmica,  ninguém pode resigna-se e deixar de 

lamentar uma situação dessas de tanta pobreza, ao 

tempo em que bilhões de reais  estão sendo gas-

tos em obras inócuas em todo o Brasil.  Nesta ca-

tegoria de pobreza extrema (1/4 de SM), o total do 

Brasil era de 16.980 milhões de pessoas, também 

em 2014. Com os 34,4 milhões de pessoas indi-

gentes, chega-se ao total dos pobres, enumerado 

inicialmente. A Pesquisa Nacional de Amostra por 

Domicílio (PNAD/IBGE), que estou usando em toda 
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a série de dados neste livro, não fez levantamentos 

em 2010. O Censo Demográico deste ano (2010), 

no entanto, informa que existiam, neste ano, 10 mi-

lhões de pessoas na condição grave de miséria, ou 

seja, com rendimento domiciliar per capita mensal 

de 1/8 do Salário Mínimo. Para não icar dúvidas, 

esclareço que  no universo das pessoas classiica-

das como pobres, estão, de modo ascendente, os 

indivíduos miseráveis, os indigentes e os que estão 

no hiato até a linha da pobreza. 

Muitos estudos sobre o assunto de pobreza 

no Brasil confundem tais conceitos ou adotam de-

inições variadas, e chegam a resultados confusos e 

não comparáveis em séries temporais, mesmo nos 

meios acadêmicos e nos órgãos oiciais. Há que se 

destacar também que, do ponto de vista territorial, 

a pobreza brasileira está residindo nos centros ur-

banos na proporção de 70%. Porém, no caso do 

Nordeste, a situação é diferente, com o quadro ru-

ral acolhendo uma proporção equivalente, com a 

inclusão das pequenas cidades e povoados. Outro 
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destaque prévio na análise dos dados de pobreza é a 

magnitude de pessoas nessa situação na região mais 

desenvolvida do País. Cerca de 13.533 milhões de 

pessoas pobres residem no Sudeste, numa propor-

ção de 16% de toda a sua população. É bem verdade 

que nessa região vive 42% da população brasileira, 

da qual 26% são pobres. Tal situação é lastimável 

para a região mais rica do País.

Não disponho de dados atualizados, mas cer-

ca de 60% de toda a riqueza do Brasil encontra-se 

localizada nos Estados dessa região. Poder-se-ia 

perguntar: para que servem tantas indústrias, agri-

cultura moderna, serviços diversos, universidades, 

investimentos em ciência e tecnologia, conheci-

mentos cibernéticos, poder político, etc., se há uma 

população de 12 milhões de pessoas recebendo 

Bolsa Família para sobreviver.  Diante disso, é um 

despropósito querer que o Nordeste resolva seus 

problemas de atraso econômico ao mesmo tempo 

em que o governo tenta enfraquecer e retirar re-

cursos de suas Instituições. E, principalmente, num 
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lugar onde tudo falta, inclusive água para consumo 

humano, além de ser uma região semiárida e com 

obras públicas paralisadas por falta de recursos e 

corrupção. Ver-se, assim, que as políticas públicas 

direcionadas para a superação da pobreza preci-

sam ser revistas, como estou tentando demonstrar 

nesse livro.

Não será com remédios genéricos, ações iso-

ladas e assistencialistas que se conseguirá superar 

uma pobreza não puramente individual como o go-

verno supõe, e também uma pobreza comunitária 

e coletiva. O que a população pobre do Nordeste 

pode esperar, nos anos futuros, de seus governan-

tes, líderes e detentores do poder econômico?

Segundo estudos econométricos que realizei, 

divulgados no livro Desenvolvimento Harmônico 

do Espaço Rural do Nordeste, BNB, 1983, o Nor-

deste precisará de 100 anos para se equiparar ao 

Sudeste em desenvolvimento Econômico, com taxas 

diferenciadas de crescimento favoráveis ao Nordes-

te. Então, diante disso, surge a seguinte questão: es-
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taremos, no próximo século, com os problemas de 

pobreza que o Sudeste enfrenta? Como entender que 

a pobreza do Nordeste foi ou está prestes a ser elimi-

nada conforme divulga o Ministério de Ação Social 

e Combate à Fome em todos os seus documentos?  

Fonte dos Dados e Critérios de Cálculos

Para a quantiicação da pobreza brasileira, 

vários critérios têm sido utilizados com resultados 

diferentes. Neste livro, utilizo a metodologia mais 

consistente do ponto de vista técnico e de dispo-

nibilidade de dados em uma longa série de anos. 

Trata-se da linha de separação com base em ½ sa-

lário mínimo para a pobreza estrutural ou absoluta, 

como é adotado pelo IBGE nos levantamentos so-

bre rendimentos dos domicílios, tanto na Pesquisa 

Nacional por Domicílios (PNAD) como nos Censos 

Demográicos decenais. É bom lembrar que o IBGE 

é a única Instituição que realiza, de modo sistemá-

tico, os levantamentos sobre o assunto. Os parâme-
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tros calculados a partir das pesquisas de orçamento 

familiar ou de consumo domiciliar são descontinu-

ados e de difícil aplicação no tocante a limites de 

classes sociais e territorialmente. Conheço vários 

trabalhos que extrapolam na generalização de indi-

cadores estimados com esse propósito. Como Chefe 

do Setor de Estatística do Banco do Nordeste, coor-

denei e iz muitas pesquisas de consumo alimentar 

no Nordeste e, portanto, conheço suas limitações.

Uma das fontes de informações credenciadas 

pelo Ministério da Ação Social é o Cadastro Único 

para Programas Sociais. Ele reúne dados socioe-

conômicos das famílias brasileiras de baixa renda 

(supostamente até ½ Salário Mínimo, pois não são 

aferidos). Segundo essa imensa base de dados, a 

pobreza do Brasil, em 2015, seria constituída de 

73,3 milhões de pessoas, das quais 38,9 milhões 

com renda de zero até R$ 77; 14,8 milhões de R$ 

77 até R$ 154; e 19,5 milhões de R$ 154 até ½ Sa-

lário Mínimo, excluídos dos critérios elegíveis do 

Programa. Assim, em 2015, cerca de 40% da po-
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pulação brasileira estaria na categoria de pobreza, 

afora os 36 milhões que já teriam saído da pobreza 

(o que não ocorreu tecnicamente).

Para fundamentar o programa Bolsa Família, 

os limites com essa inalidade foram adotados por 

medida administrativa (2015). O critério estabele-

ceu que as pessoas com rendimentos monetários 

de zero real a R$ 77,00 por pessoa ao mês são clas-

siicadas como estando em condição de pobreza 

extrema; e desse valor para R$ 154,00, como os 

na condição de pobreza (o dobro da pobreza extre-

ma). Esses valores são tecnicamente muito baixos, 

cerca de US$ 1,25 per capita por dia, calculados 

pelo Banco Mundial para os países mais miseráveis 

da África (Estudos recentes da mesma Instituição 

imputam para a América Latina o valor de US$ 4,00 

per capita/dia).

Para orientação do leitor, esclareço que a li-

nha da pobreza real adotada neste livro é o valor de 

½ Salário Mínimo per capita ao mês, que, em 2016, 

era de R$ 440,00, ou seja, R$ 15,00 per capita por 
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dia para atender as necessidades essenciais de uma 

pessoa. Na Bolsa Família (2016), a linha para a po-

breza é de R$ 5,13 per capita/dia e a de extrema 

pobreza é de R$ 2,50, segundo critérios políticos. 

Com a adoção desse padrão, o governo opta por um 

programa de alívio da pobreza e não de extinção da 

pobreza, como divulga a documentação do Ministé-

rio da Ação Social e Combate à Fome e os discursos 

políticos propalados nos últimos anos.

Não estou dizendo que os programas com essa 

inalidade não sejam importantes e mesmo necessá-

rios. O que quero dizer é que o Brasil não tem tido 

no passado ou no presente políticas focadas para 

a eliminação da pobreza, como ocorreu historica-

mente na Escandinávia, Coreia do Sul, Japão, e em 

outros países da Europa e mesmo nos Estado Uni-

dos da América e no Canadá.

Vê-se, assim, que é equivocada a conclusão de 

considerar que 36 milhões de pessoas saíram da ca-

tegoria de pobreza para a classe média em dez anos. 

A metamorfose, neste caso, foi possível simplesmen-
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te porque as pessoas receberam (e continuam rece-

bendo) uma bolsa de valor bem abaixo dos limites 

que separam o patamar dos que não são considera-

dos pobres. Para melhor compreensão, a matemá-

tica é elementar, segundo Malba Tahan. Por simu-

lação, direi que as pessoas que estão na condição 

de pobreza extrema e recebem um complemento de 

renda poderiam ser classiicadas como transferidas 

temporariamente dessa categoria para o patamar su-

perior da indigência (enquanto perdurar a conces-

são do benefício). Essa mesma operação poderia ser 

realizada no Programa Bolsa Família para transferir, 

artiicialmente, pessoas que estivessem na categoria 

de indigência para o segmento entre esse extrato e 

linha da pobreza. Ou seja, toda essa complexa ope-

ração ocorreria dentro da fronteira dos limites que 

vão de renda zero até pouco acima de R$ 154,00, 

mas bem abaixo da fronteira da linha da pobreza, 

conforme pode ser observado no gráico apresen-

tado neste Capítulo, com a indicação das linhas da 

pobreza e suas etapas. 
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Nos estudos de Marcelo B. Diniz e Ronaldo A. 

Arraes, do Laboratório de Estudos da Pobreza da 

UFC, ica a advertência: “A questão é saber qual a di-

mensão real do problema da pobreza no país, para 

que as políticas direcionadas para a sua erradicação 

possam ser mais bem focalizadas, com resultados 

mais eicientes e capazes de criar condições para 

que os indivíduos verdadeiramente pobres possam 

sair dessa condição”. (Novas Evidências para as 

taxas de pobreza dos Estados Brasileiros, 2007).  

Dados sobre o Programa de Transferência 
de Renda

Considerando os referidos parâmetros, o Bra-

sil hoje está atendendo pelo programa de trans-

ferência da Bolsa Família convencional (governo 

Lula) ou pelo programa de Brasil sem Miséria 

(governo Dilma) 14 milhões de famílias, ou 48 mi-

lhões de pessoas. São despesas no valor de R$ 28 

bilhões por ano. Assim, a média de cada bolsa por 
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família/mês é de R$ 49,00 (R$ 1,62/dia). Para icar 

claro, todas as pessoas que recebem Bolsa Família 

atualmente no Brasil estão “encapsuladas”, legal-

mente, na categoria de pessoas carimbadas de “in-

digentes” ou de “pobreza extrema”. O Tribunal de 

Contas da União tem chamado atenção para con-

tradições nessa numerologia (Relatório de Acom-

panhamento do Programa Bolsa Família, TC no 

022.093,2006-5).

Há muitos estudos de alta qualidade cientíi-

ca elaborados pelo Laboratório de Estudos da Po-

breza(LEP), do Programa de Pós-Graduação da 

Universidade Federal do Ceará, onde fui professor 

por muitos anos. No entanto, para fundamentar as 

análises e relexões que estou trabalhando sobre o 

assunto, resolvi fazer um levantamento detalhado 

dos dados sobre pobreza a partir de pesquisa direta 

através do Sistema IBGE de Recuperação Automá-

tica de dados-SIDRA. Neste Sistema  encontram-se  

armazenados todos os dados sobre rendimentos fa-

miliares das famílias, segundo as categorias de Sa-



AS ARMAS CONTRA A POBREZA 105

lários Mínimos das Pesquisas Nacional de Amostra 

por Domicílios (PNAD) do Brasil, desde 1992.

Os dados preparados a partir dessa fonte mos-

tram que a quantidade de pobres do Brasil, em 

1962, era de 66,4 milhões, adotando como critério 

a linha do IBGE de ½ Salário Mínimo, delaciona-

do pelo INPC com base em setembro de cada ano 

da pesquisa do PNAD. Trinta e três anos depois, 

em 1995, esse contingente havia decrescido para 

54.263 milhões, com a redução absoluta de 12.213 

milhões de pessoas. O decréscimo médio anual foi 

de 363 mil pessoas em todo o País, ou, em percen-

tagem, 0,6% por ano. Durante esse período, o Bra-

sil passou por grandes transformações econômicas 

e sociais.

A adoção do Plano Real foi um grande aconteci-

mento para a economia do País no início da década 

de 90. Ele dominou uma inlação de 2.505% anual 

em 1993, que corroía o salário dos trabalhadores, 

para 18% em 1995, e 12% em 2002. Foi destaque 

também nesse período o Milagre Econômico brasi-
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leiro, na década de 70, com a economia crescendo 

8% ao ano e a do Nordeste 10%, correspondendo 

a mais elevada taxa de crescimento da história do 

Brasil e do mundo na época. Segundo estudos da 

Dra. Sônia Rocha (Pobreza no Nordeste: evolução 

nos últimos trinta anos – 1970/1999, BNB 2003), 

essa foi a maior queda nos índices de pobreza do 

Brasil. Desde essa fase, os níveis de pobreza absolu-

ta têm mantido praticamente o mesmo patamar em 

termos absolutos.

As tabelas anexas detalham a evolução da po-

breza, mas, como exemplo, destaco que o montan-

te de pobres, em 2005, foi de 55.313 milhões, um 

pouco mais elevado do que o registrado em 1995, 

que foi de 54.263 milhões. No ano de 2015, mes-

mo com todos os programas sociais incrementados 

de bondade para os pobres, com destaque especial 

para a Bolsa Família, a pobreza continuou a sua ten-

dência de lento decrescimento absoluto. Essa é a 

característica histórica da evolução desse fenôme-

no. Assim, em 2015, estava no patamar de 53.449 
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milhões de pessoas. No entanto, a percentagem dos 

pobres na população total do país caiu de 30,8% 

em 1995 para 26,5% em 2015, consequência do 

crescimento da variável população total. Vale lem-

brar, portanto, a equivocada divulgação da saída 

dos 36 milhões de pobres para a classe média entre 

2003 e 2013. A informação correta deveria ter sido 

que 36 milhões de pessoas estavam recebendo Bol-

sa Família, mas continuavam na pobreza até hoje. 

Na verdade, esse número subiu para 48 milhões de 

pessoas, das quais parte deve estar fora dos crité-

rios elegíveis para receberem esse benefício. É pos-

sível que estejam precisando dessa ajuda inanceira 

pelas diiculdades de trabalho e de subsistência, 

mas continuam pobres para não serem passíveis de 

crime de usufruto indevido de recursos públicos.

Não me cansarei jamais de insistir que a ajuda 

inanceira prestada às pessoas carentes é oportuna 

e salutar, mas tem um impacto apenas marginal na 

superação da pobreza efetiva, segundo revelam as 

“funções de produção” calculadas para avaliar tais 
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efeitos. No caso do Ceará, a contribuição da Bolsa 

Família na redução da pobreza é de apenas 28%, 

isso quando as transferências de renda chegam efe-

tivamente às mãos dos necessitados. Há levantamen-

tos que estimam ser essa proporção de apenas 50%, 

por falta de focalização (cadastro e clientelismo) e 

de iscalização do público beneiciado. Outro regis-

tro para relexão, quando esse programa for rees-

truturado, é que 87% dos gastos dos beneiciários 

são com alimentação. Segundo a Lei de Engel, para 

uma família viver mais ou menos precisa do dobro 

das despesas com alimentação. Ao mesmo tempo, 

as despesas dos beneiciários da Bolsa Família vol-

tam, cerca de 30%, na forma de impostos pagos. 

Nesse resumido quadro, é ofensivo às populações 

carentes da Bolsa Família serem convocadas para 

depositarem suas poupanças no novo Programa da 

Caixa Econômica “Poupança Bolsa Família”. É pos-

sível que alguns estejam usufruindo dessa oportu-

nidade de depósitos bancários, mas certamente são 

aqueles beneiciados com a transferência de renda 
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que estão na classe média ou superior da socieda-

de. O maior culpado dessa situação é o próprio go-

verno, que demonstra não saber claramente as re-

ais medidas para a superação da dramática situação 

da pobreza, da exclusão social e da humilhação da 

dignidade humana de milhões de brasileiros, espe-

cialmente no Nordeste. Mais grave, ainda, é que le-

vantamentos do Tribunal de Contas da União apon-

tam indícios de relações do Programa Bolsa Família 

com ações eleitoreiras no Nordeste.  



PEDRO SISNANDO LEITE110

CRITÉRIOS PARA MEDIR A POBREZA

 

 

O professor Simon Schwartz tem estudado com 

profundidade as causas determinantes da pobreza 

no Brasil. Foi Presidente do IBGE e tem exercido 

vários cargos acadêmicos. Segundo ele, o nosso País 

tem características únicas no mundo. É uma grande 

economia industrializada com razoável capacitação 

técnica, mas com um número elevado de pobres e 

um alto grau de concentração de riqueza (Índice de 

Gini), bem superior ao de muitos outros países mais 

pobres. Essa contradição é excepcional e ela deve-

ria envergonhar todos os políticos brasileiros. Um 

dos problemas sérios no Brasil, entretanto, comen-

ta o Prof. Schwartz, é como medir a pobreza, uma 

vez que, dependendo do método usado, os núme-
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ros podem variar enormemente. Pobreza absoluta 

e pobreza relativa são aparentemente simples de se 

deinir, mas a situação se complica quando se trata 

de medir a renda ou de deinir o que é ser pobre.

O Banco Mundial utiliza o critério de dois 

dólares por dia (América Latina) e US$ 1,25 para 

outros países subdesenvolvidos, como linha de po-

breza. Mas isso não é consensual, como parece ób-

vio. Outra metodologia muito usada mundialmen-

te, inclusive pelo IPEA, é a proporcionalidade do 

salário mínimo, isto é, são pobres as pessoas que 

recebem abaixo de 1/2 salário mínimo. A conclusão 

de Schwartz é que as estimativas sobre situações de 

pobreza devem ser realizadas a partir de estatísticas 

sólidas e representativas e precisam estar acompa-

nhadas de estudos em profundidade sobre grupos e 

situações especíicas, sem os quais se torna muito 

difícil de implementar e avaliar políticas adequa-

das para a sua superação. Além disso, veriica-se 

que alguns países manipulam as informações sobre 

o assunto por meio de mudanças de critérios ao 
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longo do tempo, deformando os resultados. Para o 

professor Schwartz, a educação básica é o principal 

fator de desigualdade e da pobreza, não apenas no 

Brasil, mas em toda a região latino-americana. Ele 

não conia muito na capacidade do Estado em re-

solver esse grave problema, depositando suas espe-

ranças na própria sociedade, que conquistaria por 

si só aquilo que o Estado não consegue realizar.

No seu livro sobre As Causas da Pobreza (FGV, 

2000), o autor conclui dizendo que não há solução 

de curto prazo para o problema da pobreza no Bra-

sil, sendo necessária vontade política, compromisso 

com os valores da igualdade social e uma política 

econômica adequada, que gere recursos, um setor 

público eiciente e políticas especíicas nas áreas 

da educação, saúde, trabalho, proteção à infância 

e do combate à discriminação social, entre outras. 

Como ele mesmo confessa: “Tudo é fácil de dizer, e 

diicílimo de fazer”. A construção de uma socieda-

de competente, responsável, comprometida com os 

valores da equidade e justiça social, e que não caia 

na tentação fácil do populismo político.
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O PERFIL DA POBREZA

A palavra pobreza é ambivalente. A pobreza é um 

conceito complexo que tem signiicados diferentes, 

alguns dos quais estão vinculados a dos problemas 

da exclusão social.

Muitos economistas do desenvolvimento eco-

nômico airmam que os indivíduos ou grupos da 

população são pobres quando carecem de recursos 

para obter um tipo de dieta, participar de atividades 

ou ter as condições de vida e comodidades que são 

normais na sociedade a qual pertencem. Certamen-

te a pobreza pode ser resultante de uma exclusão 

política, social ou cultural A pobreza também pode 

ser não monetária, pode ser absoluta ou relativa, 

cada uma tendo os seus indicares referenciais. A 
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pobreza não monetária, segundo estudos da União 

Europeia, pode estar relacionada com a posse de 

bens duráveis, as condições da habitação, do nível 

de capacitação, da saúde, das relações sociais e do 

grau de satisfação subjetiva da felicidade.

Segundo o Relatório do Banco Mundial sobre 

o Desenvolvimento mundial de 2000/2001, que tra-

ta da luta contra a pobreza: “os pobres vivem sem 

liberdade fundamental de ação e escolha”.Os po-

bres, airma o relatório, não contam com condições 

adequadas de alimentação, abrigo, educação e saú-

de. Além dessas limitações, os pobres são extrema-

mente vulneráveis a doenças, crises econômicas e 

catástrofes naturais. Geralmente os pobres não são 

tratados com equidade pelas instituições do Estado 

e da sociedade e não participam das decisões que 

afetam sua própria vida.

O Prêmio Nobel de economia Amartya Sen, em 

estudos para o Banco Mundial, propõe, no seu livro 

sobre Desenvolvimento Com Liberdade, uma con-

ceituação abrangente do signiicado e causas da po-
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breza e privação dos pobres. A situação da pobreza, 

segundo Sem, é afetada pelas normas sociais, pela 

vulnerabilidade a fenômenos fora de controle , as 

capacidade humanas e disponibilidades de ativos.

O economista Iang Zhang, do Conselho Esta-

dual de Alívio da Pobreza da China explica que que 

“a pobreza absoluta é mostrada tanto pelo aspecto 

de não se poder manter o mínimo de padrão de 

vida, como pelo baixo nível de desenvolvimento da 

força produtiva da sociedade, na economia e na 

cultura” Neste caso, atribui-se a pobreza não só aos 

indivíduos, mas também a situação entorno ou no 

contexto da própria sociedade.

Em resumo, o signiicado e causas primárias 

da pobreza diz respeito a falta de renda e ativos 

para atender as necessidades básicas (alimentação, 

habitação, roupa, educação, saúde, sentimento da 

falta de participação junto às instituições); e vul-

nerabilidade para enfrentar choques adversos. Em 

termos de ativos faltantes, destacam-se ativos hu-

manos (capacidade para o trabalho, habilidade e 
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treinamento proissional, boa saúde); ativos natural 

e físicos (acesso à terra e infraestruturas); ativos i-

nanceiros (poupanças e crédito): e inalmente, ati-

vos sociais (reciprocidade diante das necessidades 

e justiça social.
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DEFINIÇÃO DOS LIMITES 
DA POBREZA CRÔNICA

Há diferentes conceitos e metodologias para dei-

nir os limites da pobreza na literatura internacional. 

No caso do Brasil, essas linhas têm sido determi-

nadas com base no salário mínimo, baseadas em 

proteínas e calorias necessárias para manter cer-

to padrão de nutrição (MATOS e WAQUIM). Para o 

Programa Bolsa Família do Brasil, foi utilizado um 

corte administrativo como política pública.

Para muitas justiicativas de pesquisa no Bra-

sil, o limite para deinir o limite da pobreza é um 

determinado nível de renda per capita mensal.  

Podem ser citados, nesse particular, o Instituto de 

Pesquisas e Estudos Aplicados (IPEA), do Ministé-
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rio do Planejamento; o Laboratório de Estudos da 

Pobreza, da Universidade Federal do Ceará, como 

exemplos.

O critério-chave é que quem detém meio ou 

menos de 1/2 salário mínimo está no segmento da 

pobreza. São denominados indigentes, os que re-

cebem 1/4 do salário mínimo e os extremamente 

pobres (miseráveis), os que estão abaixo do limite 

de 1/8 do salário mínimo.

Para o Programa Bolsa Família, o governo fe-

deral estabeleceu esses limites de modo administra-

tivo com base em critérios especíicos da Declara-

ção dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, 

das Nações Unidas. Segundo avaliações sobre essa 

metodologia, são muitas as distorções e indeini-

ções desse critério, que não serão discutidos nesta 

oportunidade.

Os dados que foram utilizados para elaborar 

um mapa da pobreza do Brasil obedeceu a meto-

dologia da proporcionalidade do nível de renda em 

relação ao salário mínimo do ano em referência. 



AS ARMAS CONTRA A POBREZA 119

Para melhor entendimento desse método, tomamos 

os seguintes dados.

No ano de 2014, por exemplo, o salário mí-

nimo do Brasil foi de R$ 724,00 por mês. Como o 

limite para deinir a fronteira entre pobres e não 

pobres é a 1/2 desse benefício, serão considerados 

pobres as pessoas que tenham uma renda de 362,00 

por mês. Esse valor destina-se a cobrir as despesas 

de alimentação, habitação e todas as necessidades 

essenciais. Essas pessoas provavelmente vivem em 

condições precárias de convivência, mas não são 

consideradas para a classiicação social da pessoa 

considerada.

Desse modo, a linha de indigência de 1/4 era 

de R$ 181,00 per capita mensal e, inalmente, a 

linha da pobreza extrema (na miséria) de R$ 90,50 

também per capita mês. Os que estiverem nesse 

grupo dispõem para viver de uma renda diária de 

R$ 3,00 per capita.
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Limites da Pobreza

Salário Mínimo (2014)
R$ 724,00

R$ 362,00
1/2 SM

R$ 181,00
1/4 SM

R$ 90,50
1/8 SM

R$ 77,00

CLASSE MÉDIA BAIXA

LINHA DA POBREZA – BRASIL

LINHA DA INDIGÊNCIA – BRASIL

LINHA DA EXTREMA POBREZA – BRASIL

MISÉRIA – BOLSA FAMÍLIA

2014
Fonte: IPEA/PNAD/Pedro Sisnando Leite. Ação Frente à Pobrea (2014).
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BRASIL
Quantidade e Evolução dos Pobres(1)

(IBGE/PNAD)

Anos 
Selecionados

Pessoas
(1.000)

Variação no 
período (1.000)(02)

% da 
população total

1962 66.476 – 43,0

1995 54.263 –12.213 33,5

2002(3) 52.615 –1.638 30,8

2005 55.315 +2.700 29,9

2012 53.483 –1.832 26,8

2013 54.342 +859 24,6

2014 51.366 –2.976 25,6

2015 53.443 +2.977 26,0

Fonte: IBGE/PNAD – Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. Levantamento 
direto do Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. IBGE – 
Síntese de Indicadores Sociais. Elaboração própria do autor (Pedro 
Sisnando Leite).

Nota: (1) A linha da pobreza adotada é a do IBGE de 1/
2
 salário mínimo delacio-

nado pelo INPC com base em setembro de cada ano pesquisado.
 (2) A variação absoluta de pobres entre 1992 e 2002 foi de mais de 13 mi-

lhões, ou 2% ao ano. Entre 2002 e 2012 foi de 868 mil, sendo em termos 
relativos 0,21% ao ano.

 (3) Inclusive a população rural da Região Norte.
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BRASIL
Estimativa da Pobreza Crônica 

Com Bases e Dados Originais do IBGE/PNAD

Média 
Trienal

No de 
Pobres 
(1.000)

Proporção
(%)

Média 
Trienal

No de 
Pobres 
(1.000)

Proporção
(%)

1992-94 64.802 41,3 2004-06 50.137 29,3

1993-95 60.731 38,1 2005-07 46.149 26,8

1994-96 55.802 34,6 2006-08 48.287 24,5

1995-97 54.147 33,1 2007-09 51.064 25,3

1996-98 54.163 32,8 2008-10 53.880 26,5

1997-99 55.311 33,1 2009-11 53.051 27,7

1998-00 55.467 32,9 2010-12 52.425 26,9

1999-01 56.232 33,1 2011-13 52.280 26,3

2000-02 55.119 33,2 2012-14 52.280 26,0

2001-03 56.204 32,3 2013-14 52.265 23,7

2002-04 56.538 31,9

2003-05 57.438 31,8

Fonte: IBGE/PNAD – Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. Síntese de 
Indicadores Sociais. 1992-2015.

Nota: A linha da pobreza considerada é correspondente a 1/
2
 salário mínimo de 

cada ano conforme é usado pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Domicílios.
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BRASIL
Evolução da População Pobre 

(1/
2
 Salário Mínimo)

(Milhões de Pobres)

1962

1995

2002

2005

2012

2013

2014

2015

Fonte: IBGE/PNAD.

% da População Total do Brasil.

66

54

52

55

53

54

51

53

43%

33,5%

30,8%

29,9%

26,8%

24,6%

25,6%

26,0%
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BRASIL
Pessoas na Pobreza Extrema 

(Até 1/
4
 Salário Mínimo)

(Milhões de Pobres)

2002

2006

2009

2011

2012

2013

2014

Fonte: IBGE/PNAD.

% da População Pobre.

20,6

20,0

22,4

18,1

17,9

19,6

15,9

39%

42%

40%

35%

33%

37%

31%
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BRASIL
População Pobre por Regiões

(1/
2
 Salário Mínimo)

Ano 2002
(Milhões de Pobres)

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Fonte: IBGE/PNAD.

5,1

3,0

4,9

13,8

25,8
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BRASIL
População Pobre por Regiões

(1/
2
 Salário Mínimo)

Ano 2014
(Milhões de Pobres)

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Fonte: IBGE/PNAD.

6,8

24,7

13,5

3,7

2,4
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Proporção das Pessoas Residentes em Domicílio 
Particulares com Rendimento Mensal Domiciliar per ca-

pita de até 1/
4
 de Salário Mínimo, Segundo as Unidades da 

Federação – 2014

MARANHÃO

ALAGOAS

ACRE

CEARÁ

PIAUÍ

PARÁ

BAHIA

PERNAMBUCO

AMAZONAS

RIO GRANDE DO NORTE

SERGIPE

PARAÍBA

TOCANTINS

RORAIMA

AMAPÁ

RONDÔNIA

MINAS GERAIS

ESPÍRITO SANTO

GOIÁS

RIO DE JANEIRO

RIO GRANDE DO SUL

MATO GROSSO

PARANÁ

DISTRITO FEDERAL

MATO GROSSO DO SUL

SÃO PAULO

SANTA CATARINA

23,6

21,5

18,0

17,7

17,4

16,4

15,5

15,1

14,6

14,5

13,4

13,2

11,9

8,1

7,1

6,8

5,5

5,0

3,6

3,5

3,4

3,2

2,9

2,5

2,5

2,2

1,4

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio 2014.

Notas: 1. Unidades da Federação em ordem 
decrescente em 2014.

 2. Exclusive pessoas sem rendimento.
 3. Exclusive as pessoas cuja condição 

no arranjo domiciliar era pensio-
nista, empregado doméstico.

 4. Valor do salário mínimo: R$ 724 
em 2014.

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

%
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Taxa de Analfabetismo das Pessoas de 10 Anos ou Mais de 
Idade, em Ordem Decrescente, Segundo as Unidades da 

Federação – 2010

Fonte: IBGE, Censo Demográico 2010.

DISTRITO FEDERAL

SANTA CATARINA

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

RIO GRANDE DO SUL

PARANÁ

MATO GROSSO DO SUL

GOIÁS

ESPÍRITO SANTO

MINAS GERAIS

MATO GROSSO

AMAPÁ

RONDÔNIA

AMAZONAS

RORAIMA

PARÁ

TOCANTINS

ACRE

BAHIA

PERNAMBUCO

SERGIPE

CEARÁ

RIO GRANDE DO NORTE

MARANHÃO

PARAÍBA

PIAUÍ

ALAGOAS

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

%

3,3

3,9

4,1

4,1

4,2

5,8

7,1

7,3

7,5

7,7

7,8

7,9

7,9

9,6

9,7

11,2

11,9

15,2

15,4

16,7

17,0

17,2

17,4

4,1

19,3

21,1

22,5
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Distribuição Percentual dos Rendimentos, Total e Arranjos 
Domiciliares com Até 1/

4
 de Salário Mínimo de Rendimentos 

Mensal Domiciliar Per Capita – Brasil – 2004/2014

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004/2014.
Notas: 1.  Exclusive as pessoas cuja condição no arranjo domiciliar era pensionista, em-

pregado doméstico ou parente de empregado doméstico.

ATÉ 1/
4

MAIS
DE 1/

4
 A 1/

2

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

18,8

18,5

22,7

22,0

24,3

26,0

32,2

34,8

35,4

38,0

9,9

8,8

11,1

9,4

10,5

10,7

12,2

13,0

12,6

14,8

8,4

8,1

6,8

7,8

6,8

7,6

6,1

6,3

6,7

6,3

14,8

14,7

14,3

16,2

15,0

15,2

11,8

15,7

15,6

15,2

72,8

73,4

70,5

70,2

68,9

66,3

61,7

58,9

57,9

55,7

75,3

76,6

74,6

74,3

74,5

74,1

76,1

71,3

71,8

70,0

Outras Fontes Trabalho Aposentadoria
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BRASIL
Pessoas Pobres por Regiões – 2002 

(1/2 Salário mínimo como Linha da Pobreza)

Regiões
Pobreza 
extrema 
(até 1/

4
)

Indigente
(de 1/

4
 a 

1/
2
)

Pobres
1/

2

% do Bra-
sil

% do total 
da Região

Norte(1) 2.001 3.147 5.148 9,7 52,8

Nordeste 12.352 13.422 25.774 48,9 52,8

Sudeste 3,944 9.857 13.800 26,2 18,5

Sul 1.413 3.444 4.857 9,2 18,8

Centro-Oeste 870 2.166 3.036 5,8 25,2

Brasil 20.579 32.036 52.615 100 30,8

Fonte: IBGE/PNAD , 2003. Síntese de Indicadores Sociais. Tabela 6.7 e 6.8.
Nota: (1) Exclusive a população rural da Região Norte.

BRASIL
Pessoas Pobres por Regiões – 2006 

(1/2 Salário mínimo como Linha da Pobreza)

Regiões
Pobreza 
extrema 
(até 1/

4
)

Indigente
(de 1/

4
 a 

1/
2
)

Pobres
1/

2

% do Bra-
sil

% do total 
da Região

Norte 1.679 3.081 4.760 9,7 35,9

Nordeste 9.813 12.329 21.129 43,2 43,7

Sudeste 6.274 8.939 12.327 25,2 14,3

Sul 1.497 2.965 4.163 8,5 13,9

Centro-Oeste 748 1.988 2.736 5,6 9,1

Brasil 20.009 28.897 48.906 100,0 25,5

Fonte: IBGE – Programa Nacional por Amostra de Domicílios, 2006.
Nota: Inclusive os domicílios sem declaração e domicílios cujos componentes 

recebem somente em benefícios.
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BRASIL
Pessoas Pobres por Regiões – 2009

(Linha da Pobreza = Salário mínimo)

Regiões
Pobreza 
extrema 
(até 1/

4
)

Indigente
(de 1/

4
 a 

1/
2
)

Pobres
1/

2

% do Bra-
sil

% do total 
da Região

Norte 2.481 3.970 6.451 11,6 41,6

Nordeste 12.808 13.952 26.766 48,5 49,7

Sudeste 4.640 9.890 14.530 26,3 18,0

Sul 1.453 3.542 4,995 9,0 16,5

Centro-Oeste 992 1.452 2.444 4,4 22,9

Brasil 22.374 32.806 55.180 100,0 29,0

Fonte: IBGE/PNAD , 2009. Tabela 4.3 – Elaboração do autor Pedro Sisnando Leite.
Nota: Considerando frações do salário mínimo (S.M) vigente em setembro de 

2009: R$ 465,00. Elaboração do autor.
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BRASIL
Pessoas em Situação de Pobreza

(IBGE/PNAD – 2009

Regiões/Estado 1/
2
 S.M 1/

4
 S.M 1/

8
 S.M % Pobres

BRASIL 55.180 55.180 10.065,5 29,1
NORTE 6.451 6.451 1.069,2 39,4

Rondônia 168,7 59,0 20,5 39,2
Acre 284,3 138,9 54,2 40,3

Amazonas 1.492,9 603,4 250,4 43,2
Roraima 478,7 185,4 81,2 31,3

Pará 3.462,1 1.486,1 539,9 46,3
Amapá 270,5 111,4 38,9 42,3

Tocantins 470,7 175,6 84,1 35,8
NORDESTE 26.766,3 12.808,9 5.764,7 49,6
Maranhão 3.510,8 1.742,9 897,4 54,3

Piauí 1.597,4 806,4 305,7 50,0
Ceará 4.207,7 2.072,3 908,9 49,1

Rio Grande do Norte 1.497,7 815,5 270,6 45,4
Paraíba 1.940,9 868,8 364,9 50,7

Pernambuco 4.272,6 2.024,7 967,8 48,4
Alagoas 1.838,3 953,2 475,3 57,4
Sergipe 939,3 450,5 181,9 45,8
Bahia 7.011,4 3.274,6 1.392,2 47,7

SUDESTE 14.530,7 3,640,5 2.098,7 20,7
Minas Gerais 4.909,6 1.745,7 679,6 24,4
Espírito Santo 978,5 314,7 130,9 28,1
Rio de Janeiro 2.717,9 823,6 394,9 17,2

São Paulo 5.924,7 1.756,5 893,3 14,4
SUL 4.995 1.453,1 659,8 15,6

Paraná 1.995,9 632,1 292,3 18,7
Santa Catarina 684,7 189,2 97,9 11,1

Rio Grande do Sul 1.986,1 631,8 269,6 18,2
CENTRO-OESTE 2.444,8 992,4 468,9 22,5

Mato Grosso do Sul 605,9 172,8 66,8 25,3
Mato Grosso 770,5 269,9 136,7 25,2

Goiás 1.389,4 410,2 202,1 23,4
Distrito Federal 449,5 139,5 63,3 17,5

Fonte: IBGE/PNAD. Laboratório de Estudos da Pobreza – CAEN/UFC.
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BRASIL
A Pobreza com Base no Censo Demográico – 2010

Linha da Pobreza = 1/2 Salário mínimo
(Número de Pessoas = 1.000)

Salário Míni-
mo

(R$ 510,00
Urbano Rural Total %

Até 1/
8

(miséria)
4.978 5.253 10.231 5,2

De 1/
8
 a 1/

4

(indigentes)
12.828 5.523 18.351 9,4

De 1/
4
 a 1/

2

(pobres)
31.052 7.498 38.550 20,2

Total 48.858 18.274 67.132 35,2

População em 
extrema pobre-
za. Brasil sem 

miséria 
(R$ 0 – 70,00).

8.673 7.593 16.267 8,5

Fonte: IBGE. Censo Demográico 2010. Tabelas 1.8.17 e 1.6.10. Elaboração do 
autor Pedro Sisnando Leite.

Nota: Levantamento especial do IGBE de micro-dados para o Programa Brasil 
sem Miséria, considerando o domicílio cuja renda mensal per capita seja 
de 1 a 70 reais. Para comparação, o salário mínimo do ano de 2010 era de 
R$ 510,00 e a linha da pobreza do IBGE de 1/

2
 salário era de R$ 255,00. A 

Linha da miséria de 1/
8
 do salário mínimo era, consequentemente, de R$ 

64,00.
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BRASIL
Pessoas Pobres por Regiões – 2011
(Linha da Pobreza = 1/

2 
Salário mínimo)

Regiões
Pobreza 
extrema
Até 1/

4

Indigentes
De 1/

4
 a 1/

2

Pobre
1/

2

%
do Brasil

% do total 
da Região

Norte 2.714 3.968 6.682 12,9 40,6

Nordeste 10.937 14.068 25.005 48,3 46,2

Sudeste 2.945 10.472 13.417 25,9 16,4

Sul 945 3.037 4.002 7,2 14,4

Centro-Oeste 566 2.093 2.659 5,1 18,3

Brasil 18.107 33.658 51.790 100,0 26,4
Fonte: IBGE/PNDA. 2012. Elaboração pelo autor Pedro Sisnando Leite.
Nota: População do Brasil em 2011 era de 197,3 milhões. O salário mínimo bra-

sileiro era de R$ 545,00, com a linha da pobreza de R$ 272,00 (1/
2
 S.M). 

Elaboração do autor.

BRASIL
Pessoas Pobres por Regiões – 2012
(Linha da Pobreza = 1/

2 
Salário mínimo)

Regiões
Pobreza 
extrema
Até 1/

4

Indigentes
De 1/

4
 a 1/

2

Pobre
1/

2

%
do Brasil

% do total 
da Região

Norte 3.204 4.325 7.529 14,0 45,1

Nordeste 10.466 15.152 25.618 48,0 46,9

Sudeste 2.830 10.823 13.653 25,6 16,1

Sul 839 3.105 3.944 7,3 14,1

Centro-Oeste 589 2.150 2.739 5,1 18,6

Brasil 17.928 35.555 53.483 100,0 26,8

Fonte: IBGE/PNDA. 2013. 
Nota: O salário mínimo de referência de 2012 era de R$ 622,00 e a linha da 

pobreza de R$ 311,00. Elaboração do autor.
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BRASIL
Pessoas Pobres por Regiões – 2013
(Linha da Pobreza = 1/

2 
Salário mínimo)

Regiões
Pobreza 
extrema
Até 1/

4

Indigentes
De 1/

4
 a 1/

2

Pobre
1/

2

%
do Brasil

% do total 
da Região

Norte 2.856 4.500 7.356 13,5 43,5

Nordeste 10.887 14.769 25.656 47,2 46,0

Sudeste 4.013 10.523 14.536 26,7 17,2

Sul 1.087 2.941 4.028 7,4 14,0

Centro-Oeste 734 2.040 2.783 5,1 18,5

Brasil 19.577 34.772 54.349 100,0 27,2
Fonte: IBGE/PNDA. 2012. Síntese de Indicadores Sociais, 2014. Tabela 5.2 – 

Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA.  Tabulações do autor, 
economista e estatístico do BNB, Pedro Sisnando Leite.

Nota: A linha da pobreza do IBGE/PNAD em 2013 era de R$ 339,00 per capita 
que corresponde a 1/

2
 salário mínimo.

BRASIL
Pessoas Pobres por Regiões – 2014
(Linha da Pobreza = 1/

2
 Salário mínimo)

Regiões
Pobreza 
extrema
Até 1/

4

Indigentes
De 1/

4
 a 1/

2

Pobre
1/

2

%
do Brasil

% do total 
da Região

Norte 2.516 4.316 6.832 13,3 39,7

Nordeste 9.669 15.118 24.787 48,3 44,2

Sudeste 3.345 10.188 13.533 26,4 15,9

Sul 937 2.814 3.751 15,1 12,9

Centro-Oeste 514 1.949 2.463 4,7 8,5

Brasil 15.980 34.385 51.366 100,0 25,4
Fonte: IBGE/PNDA. 2015. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. 

Elaboração do autor Pedro Sisnando Leite.
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Índice de Gini dos Rendimentos per capita 
América Latina – Períodos 2000-2003 e 2010-2013

Fonte: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL
Nota: Dados corrigidos e harmonizados, cf.
http://interwp.cepal.org./sisgen/SisGen_MuestraFicha.asp?indicador=250&id_estudio=363
(1) Somente área urbana. (2) Média aritmética de 15 países com dados disponíveis.
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A pobreza tornou-se algo natural 

e isso é ruim. Minha tarefa é evitar 

o agravamento de tal condição. As 

ideologias que produzem a pobreza 

devem ser denunciadas. A educação 

é a grande solução para o problema.

Devemos evitar as pessoas como 

salvar sua alma, mas ensinar-lhes 

também a evitar a pobreza e a não 

permitir que o governo as conduza a 

esse estado lastimável.

Papa Francisco



TERCEIRA PARTE

PROGRAMAS DE 
TRANSFERÊNCIA DE 
RENDA NO BRASIL
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O RETROSPECTO DO BOLSA FAMÍLIA

Os programas de transferência de renda do Brasil 

tiveram início na década de 1990. As primeiras ex-

periências nesse particular tinham abrangência res-

trita no âmbito municipal. São exemplos disso os 

programas de renda mínima vinculadas à educação 

implementados em 1995 em São Paulo, Campinas, 

Ribeirão Preto e no Distrito Federal.

No caso de transferência de renda  condicionada, 

foi o Governo Federal que teve a primazia. Em 1996, 

no início do Governo Fernando Henrique Cardoso, 

teve início o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI). Eram adolescentes com até 15 anos 

de idade residentes no quadro rural e que trabalha-

vam em atividades inadequadas desde os 10 anos de 

idade. Logo depois esses benefício foram estendidos 
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às cidades e que tivessem frequên cia escolar de no 

mínimo 75% ao ano (SOARES & SÁTIRO, 2000).

Em 1998 estavam participando desse progra-

ma os Estados do Amapá, Goiás, Tocantins, Alagoas, 

Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Acre, além de 45 

municípios de São Paulo e nove outros municípios 

de diversos estados.

Com base nessa experiência, o Governo Fe-

deral  criou em 2001 o Programa Nacional de 

Renda Mínima vinculada à Educação (Bolsa Escola 

Federal), que em 2002 alcançou 5.545 municípios. 

Foram beneiciados cinco milhões de crianças, com 

R$ 2 bilhões de recursos aplicados anualmente 

(FAVA, Virgínia Maria Dalior, 2014).

Em 2001 o Governo Federal havia implemen-

tado outras experiências de transferência de renda, 

conforme indicadores a seguir:

• Programa Nacional de Renda Mínima vin-

culada à Saúde1 – Bolsa alimentação: trans-

ferência de renda mensal condicionada ao 

1 Instituído pela Medida Provisória no 2.206-1, de 6 de setembro de 2001.
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cumprimento de uma agenda na área de 

saúde (acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento das crianças, a imunização 

de crianças e gestantes e a participação em 

ações educativas e saúde e nutrição), vol-

tada a crianças de até sete anos de idade, 

gestantes e nutrizes.

• Programa Auxílio-Gás2: subsídio para a 

compra do botijão de gás para cozinhar, 

voltado às famílias pobres inscritas no Bolsa 

Escola ou no Cadastro Único para os Pro-

gramas Sociais do Governo Federal3; e

• Programa Nacional de Acesso à Alimenta-

ção4 – Cartão Alimentação: transferência 

de renda mensal voltada às famílias pobres, 

com aplicação obrigatória dos recursos na 

alimentação familiar e condicionada à fre-

quência de adultos analfabetos em cursos 

de alfabetização, além de condicionalidades 

especíicas para cada região.
2 Instituído pelo Decreto no 4.102, de 24 de janeiro de 2002.
3 Instituído pelo Decreto no 3.877, de 24 de julho de 2001.
4 Instituído pela Lei no 10.689, de 13 de junho de 2003.
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Os programas de transferência de renda con-

dicionada geralmente visam obter resultados em 

curto prazo pelo alívio imediato de necessidades 

essenciais. Em longo prazo, o propósito é promo-

ver as condições do capital humano e melhoria nas 

áreas de saúde e educação.

A eiciência desses programas tem sido ques-

tionada nos países da América Latina, inclusive nos 

programas adotados no Brasil. Muitos críticos des-

sas iniciativas ressaltam que tais programas adotam 

objetivos conlitantes e são distorcidos por motivos 

administrativos ou de natureza populista. Não há 

dúvida, dizem ainda, que esses programas possam 

ser bem intencionados, mas precisam orientar-se 

com foco na inalidade central, que é a superação 

da pobreza crônica de modo sustentável.

O Programa Bolsa Família e Brasil sem Miséria 

são apresentados como os maiores da América 

Latina nos últimos anos no campo transferência de 

renda para os pobres.
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A BOLSA FAMÍLIA NA PRÁTICA

O Programa Bolsa Família foi criado em 2003, no 

início do governo Luís Inácio Lula da Silva. O Bolsa 

Família fornece dinheiro do governo federal aos 

beneiciados contanto que a família deve ter renda 

mensal por pessoa de até R$ 154,00 ou 1/
4
 de salá-

rio mínimo (indigentes pela classiicação do IBGE). 

Famílias que têm crianças de 0 a 6 anos ou mulhres 

gestantes recebem o chamado “Benefício Variável”. 

São feitas também algumas exigências, tais como 

manter as crianças na escola e suas notas e vacina-

ção em dia.

Em caso de extrema pobreza com renda me-

nor do que R$ 77,00 por pessoa (2015), os be-

neiciários serão atendidos pelo programa Brasil 

sem Miséria e receberá o dinheiro necessário para 
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que atinjam R$ 77 considerado administrativa-

mente como a linha da miséria pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

Para se fazer uma adequada avaliação desse 

programa, é indispensável considerar alguns ante-

cedentes, que geralmente não estão sendo levadas 

em conta nos estudos de impacto.

Como já mencionado, esse programa foi 

criado em 2003, mas até 2008 era constituído 

em parte de transferência dos programas da rede 

social criado pelo governo anterior, referente à 

Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, Bolsa Escola, etc. 

Eram 13 milhões de beneiciários em 2003, se-

gundo estudos do Tribunal de Contas da União e 

do livro da doutora Sônia Rocha, pesquisadora 

aposentada do IPEA (Transferência de Renda no 

Brasil, Campus, 2013). De acordo ainda com o 

Ministério de Ação e Combate à Fome, até 2006, 

60% da Bolsa Família ainda era constituída de fa-

mílias migradas dos programas remanescentes do 

governo anterior.
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Segundo a vasta bibliograia sobre o assunto, 

somente em 2009 o Programa Bolsa Família passou 

a ser autônomo de imigrados beneiciários dos pro-

gramas do Governo Fernando Henrique Cardoso. No 

entanto, em 2015, o Governo Dilma Rousseff criou 

um programa denominado de Brasil sem Miséria 

com a meta de acabar com a pobreza extrema do 

Brasil até 2014.

Muitos são os estudos e documentos escritos 

sobre essa experiência brasileira de buscar pela su-

peração da pobreza. Poucos, no entanto, abordam 

o assunto com conhecimento de causa e isentos de 

simpatia política. Há outros trabalhos sérios, mas 

fracos na metodologia de análise ou fundamentados 

em dados estatisticamente frágeis.

Os documentos oiciais do governo são dúbios 

aos fazerem relatos dos resultados e histórias de su-

cesso realizados pelo Brasil sem Miséria. O próprio 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Pobreza no livro Brasil sem Miséria (2014) con-

clui: “Com o inal do prazo de execução do Plano 
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Brasil sem Miséria todas as metas colaboradas fo-

ram ou estão prestes a serem alcançadas... Não há 

dúvida de que hoje vivemos em um país melhor, 

mais justo e menos desigual: menos quanto?

Mesmo assim, este livro demonstra que o 

Brasil de hoje mantém a mesma pobreza de 1995. 

A pobreza extrema é sustentada por 48 milhões 

de pessoas com Bolsa Família, Bolsa Brasil sem 

Miséria, Bolsa Brasil Carinhoso e uma das maiores 

desigualdades do mundo, segundo o Índice de Gini.

As crises econômicas, sociais, política, de mo-

ral e da violência atingem mortalmente as pesso-

as mais pobres e dependentes do assistencialismo 

dominante no Brasil atual, como nunca visto antes. 

Esta é a lamentável verdade dos nossos dias.
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Bolsa Família – 2015
Brasil

Regiões
Famílias
(1.000)

Pessoas
(1.000)

Valor Total 
(R$ 1.000)

Valor Mé-
dio

Domicílio

Valor Médio
Pessoa

Mês Dia

Norte 1.683 5.806 3.833.220 189,77 55,00 1,83

Centro Oeste 752 2.594 1.384.548 153,39 44,46 1,48

Nordeste 7.104 24.503 14.711.340 172,56 50,00 1,66

Sudeste 3.498 12.068 6.499.572 154,84 44,88 1,46

Sul 976 3.367 1.759,632 150,17 43.527 1,43

Brasil 14.019 48.348 28.188.336 167,62 48.585 1.619

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Nota: A proporção das pessoas que recebem Bolsa Família é de 24¨de populares 

total do Brasil em 2015. Mesmo assim, o governo informa que neste ano 
apenas 5% da população estava na categoria de pobres.
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Bolsa Família – 2015
Nordeste

Regiões
Famílias
(1.000)

Pessoas
(1.000)

Valor Total 
(R$ Mi-
lhão)

Valor Mé-
dio

Domicílio

Valor Médio
Pessoa

Mês Dia

Alagoas 439 1.975 2.370 170,97 49,20 1,6

Bahia 1.810 6.244 7.492 168,63 48,87 1,6

Ceará 1.090 3.760 4.512 167,11 48,43 1,6

Maranhão 988 3.408 4.089 192,39 55,76 1,8

Paraíba 525 1.809 2.161 178,14 51,62 1,70

Pernambuco 1.151 3.970 4.764 163,17 46,86 1,53

Piauí 456 1.573 1.887 189,18 54,83 1,80

Rio Grande 
do Norte

362 1.248 1.497 165,51 48,67 1,60

Sergipe 281 969 1.162 158,74 46,01 1,53

Nordeste 7.104 24.508 14,711 172,58 58,02 1,66

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tribunal de 
Contas da União.

Nota: A proporção da população do Nordeste das pessoas que recebem Bolsa 
Família é de 46% da população total.
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LABORATÓRIO DE ESTUDOS DA 
POBREZA (LEP) – UFC

Apresentação em Brasília dos Estudos 
do LEP

Pesquisadores do Ceará estarão reunidos hoje 

com a secretária extraordinária de Combate à Ex-

trema Pobreza do governo federal, Ana Fonseca, 

para apresentar relatório desenvolvido pelo Labo-

ratório de Estudos da Pobreza (LEP), do Programa 

de Pós-Graduação em Economia da Universidade 

Federal do Ceará (Caen/UFC). O trabalho trata da 

“Caracterização da Extrema Pobreza no Brasil”. Do 

grupo fazem parte os pesquisadores Carlos Man-

so e Arnaldo Santos, do LEP, professor João Marco 

França, coordenador do Caen/UFC, e ainda de Flá-
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vio Ataliba, diretor geral do Instituto de Pesquisa e 

Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Segundo Santos, o estudo poderá servir como 

apoio às ações que serão anunciadas pela presiden-

te Dilma Rousseff nos combate à pobreza.

“O relatório traz um levantamento da pobreza 

extrema em todo o País, por regiões e estados, capi-

tais e regiões metropolitanas. Apresentamos ainda o 

custo para tirar essa parcela da população dessa con-

dição. Na verdade, o que se conclui é que a pobreza 

brasileira é nordestina, se concentra na zona rural e é 

jovem, sobretudo na faixa de até 14 anos”, fala.

Além disso, serão sugeridas ações como a 

combinação de programas de transferência de ren-

da imediata junto com políticas educacionais e de 

absorção de mão de obra.1

Diário do Nordeste. Fortaleza, Ceará, 5 de maio de 2011.

1 Os referidos estudos foram preparados por um grupo de professores da UFC, do 
qual iz parte, para o Movimento Ceará Mais Justo (2010)



QUARTA PARTE

EXEMPLOS DE 
PROGRAMAS PARA A 

REDUÇÃO DA POBREZA 
COM CRESCIMENTO 

ECONÔMICO
(CASOS NO CEARÁ)



O Brasil é um dos maiores países do 

mundo em população, área, recursos 

naturais e na economia. É dotado 

de um povo empreendedor e tem 

instituições sociopolíticas estáveis. 

A boa gestão desses fatores poderia 

ampliar o crescimento econômico.

Essa visão contrasta com uma 

sociedade de grandes disparidades 

e muita pobreza. E para ser um país 

verdadeiramente desenvolvido, as 

oportunidades, a riqueza, a saúde, a 

educação de qualidade precisam ser 

distribuídos de modo mais eficiente.
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CAMINHOS PARA A SUPERAÇÃO DA 
POBREZA

Durante as últimas décadas, muitos países me-

nos desenvolvidos estão empenhados na luta pela 

superação da pobreza. Mesmo assim, poucas são 

as histórias bem sucedidas nessa empreitada. A 

literatura sobre o assunto é abundante, mas ge-

ralmente relatam experiências fantasiosas ou de 

resultados efêmeros por serem sustentados por 

programas assistencialistas.

Nos meus estudos sobre o assunto, tive opor-

tunidade de visitar iniciativas no México, vários 

países da África e, com mais detalhes, o caso da Ín-

dia. Com esse objetivo, foram despendidos nesses 

países muitos esforços políticos, técnicos e inan-

ceiros durante décadas. Em muitos casos é difícil 
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separar os avanços na superação da pobreza em 

relação a ações especíicas ou como subproduto 

do processo de crescimento geral da economia.

No entanto, a minha experiência abrangente 

tem sido no âmbito de uma das maiores e mais 

dramáticas histórias de pobreza e desigualdade do 

mundo: o Nordeste do Brasil. Nasci exatamente no 

semiárido, sujeito a secas periódicas e crises de 

fome, doença e formas de assistencialismo poli-

tico deploráveis. Pela graça de Deus e um grande 

esforço próprio ingressei na Universidade Federal 

do Ceará e no quadro de técnicos do Banco do 

Nordeste do Brasil. Foi nessa instituição de desen-

volvimento regional que proissionalmente dedi-

quei-me ao estudo e trabalhos pela superação de 

subdesenvolvimento da Região Nordeste. Também 

tornei-me professor da Universidade Federal do 

Ceará na disciplina de Desenvolvimento Econômi-

co que tem na sua pauta a superação da pobreza 

e da desigualdade como obstáculos ao progresso 

econômico verdadeiro.
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Ao tratar desse assunto neste livro, não pode-

ria deixar de revelar aos meus leitores as razões 

porque busco avaliar com espírito técnico e hu-

manitário a questão da pobreza. Com base nessas 

preocupações, tenho observado que as causas dos 

fracassos das políticas de redução na mitigação da 

pobreza são variadas, mas de modo geral decor-

rem do mal entendimento do próprio signiicado 

desse fenômeno. 

Em várias partes deste livro, essa advertência 

já foi feita. No entanto, é válido resumir o que os 

liros da Igreja Católica da América Latina (Reunião 

de Puebla – México) concluíram ao estudar o as-

sunto. Dizem eles: “A pobreza tem uma conotação 

político-social. Designa não apenas o indivíduo, 

mas a classe social explorada, a raça marginaliza-

da, o grupo oprimido. São os trabalhadores rurais 

sem terra, o operário mal pago, desempregado e 

subempregado. São as pessoas marginalizadas e 

aglomerados urbanos em favelas, jovens frustrados 

socialmente e desorientados, crianças abandona-
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das e golpeadas pela doença, menores abandona-

dos e carentes e as mulheres em várias condições 

de exploração (prostituição, etc).

Os programas de transferência de renda indi-

vidual, geralmente são orientados para pessoas de 

partidos políticos, têm fracassado em todo o mun-

do ao longo da história. Há de se reconhecer que, 

muitas vezes, tais iniciativas são justiicadas pelas 

carências existentes em cada situação, mas não re-

solveram e não serão a solução deinitiva para esse 

problema crônico e estrutural.

Além do diagnóstico destacado acima, outros 

elementos reforçam o dilema da pobreza. Para su-

peração da pobreza são necessárias mudanças de 

estruturas sociais, políticas e econômicas injustas, 

acompanhadas pela mudança mental e educacional 

da população excluída. Ou seja, a promoção huma-

na há de ser em favor do pobre, respeitando a digni-

dade pessoal, ensinando-lhe a ajudar-se a si mesmo. 

Os pobres do Brasil, especialmente do Nor-

deste, enfrentam problemas catastróicos em saú-
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de. Ao mesmo tempo a carga tributária é a maior 

do mundo, penalizando os mais pobres devido o 

sistema regressivo adotado. Os problemas de cri-

minalidade e segurança adquirem amplas dimen-

sões, afetando direta e indiretamente a vida dos 

mais pobres.

A pobreza tem sido persistente no Brasil por-

que o foco de ajudar os indivíduos isoladamen-

te pode ser humanitário, mas não é suiciente. As 

políticas sociais e de desenvolvimento precisam 

ser complementadas e bem direcionadas para os 

pobres em regiões, comunidades ou em torno de 

projetos de desenvolvimento local.
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MODELOS DE PROGRAMAS ADOTADOS 
NO CEARÁ

Projeto São José 

O Projeto São José é uma iniciativa para a redu-

ção da pobreza rual do Ceará com base nas comuni-

dades. Como Secretário de Desenvolvimento Rural 

durante os anos de 1995-2002 tive oportunidade de 

ser o gestor desse programa que, pelas avaliações 

do Banco Mundial, tem realizado investimentos ei-

cientes e bem direcionados aos seus objetivo.

Reforma Agrária Solidária

O Programa de Reforma Agrária Solidária é 

inanciado pelo Governo Federal, com o apoio do 

Banco Mundial. Foi iniciado com recursos do Pro-
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jeto São José em 1997 e federalizado em 1998. Na 

verdade, ele foi idealizado na Secretaria de Desen-

volvimento Rural do Ceará e executado em forma 

de Projeto-Piloto durante o primeiro ano. O cará-

ter pioneiro e eicaz dessa iniciativa motivaram a 

vinda do Presidente Fernando Henrique Cardoso 

ao Ceará, assim como várias delegações de vários 

países. Com base em avaliações de auditores in-

dependentes, levaram o então ex-vice-presidente 

do Banco Mundial (atual Prêmio Nobel de Econo-

mia) Joseph Stiglitz a airmar que “esse modelo 

seria uma nova esperança para a agricultura dos 

países subdesenvolvidos nos éculo XXI”. A partir 

de 2003, esse programa passou a ser denominar 

de Programa de Crédito Fundiário e Combate à Po-

breza Rural. Durante o período 1998-2002 foram 

atendidos no Ceará 219 comunidades, com 3.884 

famílias, mais do que todos os projetos do INCRA 

desde a sua criação em 1964, de modo sustentável 

e independente da tutela do Estado.
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Seguro-Safra para a Agricultura Familiar 
(Pobres)

A pobreza rural do Nordeste do Brasil é moti-

vada por muitos fatores ambientais, econômicos e 

sociais. As secas periódicas, no entanto, motivam 

a quebra de safra com consequências graves na 

renda, emprego e alimentação (fome).

Para solucionar esse grave problema, a Se-

cretaria de Desenvolvimento Rural do Ceará ide-

alizou um programa Seguro-Safra para calami-

dades. O Projeto-Piloto foi implantado no Ceará 

no Governo Tasso Jereissati, na seca de 2001, sob 

minha responsabilidade como Secretário de De-

senvolvimento Rural. Estou evidenciando a minha 

participação direta para demonstrar que estou fa-

lando de uma experiência da qual posso dar um 

testamento autêntico (Ação Frente à Pobreza Ru-

ral do Nordeste, 2014).

Em vista do êxito desse experimento, o Go-

verno Federal criou o Fundo Seguro-Safra através 
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da Medida Provisória no 11 de 21 de novembro de 

2001, regulamentada pelo Decreto no 4.138 de 20 

de fevereiro de 2002. No início do Governo Luís 

Inácio Lula da Silva, esse programa passou a ser 

denominado de Garantia-Safra até o presente. So-

mente no Ceará, na última seca de 2015, foram 

beneiciados por esse instrumento anti-pobreza, 

cerca de 350 mil produtores familiares.





DOSSIÊ

PROJETOS DE COMBATE À POBREZA 
BEM-SUCEDIDOS NO CEARÁ





PROJETO SÃO JOSÉ
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ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DA POBREZA 
RURAL 

A lição mais importante do Projeto São José 

é que as comunidades, uma vez habilitadas 

pela transferência de recursos para elas, são 

plenamente capazes de gerenciar seus proje-

tos de uma maneira que é superior aos me-

canismos de entrega tradicionais mais cen-

tralizados. Histórico de inindáveis projetos 

bem-sucedidos ilustram este ponto.

(Dr. Joachim Von Amsberg, Banco Mundial)

Concepção

O PROJETO SÃO JOSÉ vem se constituindo ao prin-

cipal instrumento de ação para o fortalecimento do 

semiárido no Estado do Ceará, investindo em infra-

estrutura socioeconômica básica, apoiando os pe-
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quenos produtores e grupos comunitários, através 

de suas próprias associações representativas, crian-

do oportunidades de geração de emprego e renda 

no meio rural. Com base nas referências bem-su-

cedidas do Projeto, foram criados Programas no 

plano federal, tais como: Cédula da Terra, Banco da 

Terra e Luz no Campo.

Objetivos

O PROJETO SÃO JOSÉ persegue os objetivos de 

melhorar as condições de vida da população pobre 

da área rural do Estado; descentralizar o proces-

so de tomada de decisão; melhorar os mecanismos 

para intensiicar o atendimento aos segmentos mais 

pobres do meio rural; fornecer apoio inanceiro, 

não reembolsável às comunidades rurais e estimu-

lar a participação dos beneiciários, por meio da 

mobilização de recursos próprios (mão de obra ou 

materiais).
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Natureza dos Investimentos

As comunidades rurais poderão solicitar in-

vestimentos de infraestrutura (sistemas de abaste-

cimento de água comunitário, habitações rurais, 

investimentos de natureza produtiva (trator com 

implementos e agroindústrias), por exemplo e 

subprojetos sociais onde não ocorrem ações do po-

der público.

Focalização

O Projeto tem atuação em 177 dos 184 muni-

cípios do Ceará. Tem como público-meta os grupos 

mais pobres das áreas potencialmente beneiciárias, 

organizados por interesses comuns e representados 

por suas entidades associativas, que tenham ação 

local e em agrupamentos humanos com até 7.500 

habitantes. Os subprojetos a serem inanciados 

com recursos do Projeto São José devem apresen-

tar orçamento inferior a R$ 90.000,00 (noventa mil 
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 reais), incluindo a participação da comunidade de 

no mínimo 10% do valor total do investimento.

Parcerias

Para a implementação das ações do Projeto São 

José, a Secretaria de Desenvolvimento Rural conta, 

de forma integrada, com a parceria de dez Secre-

tarias de Estado e suas entidades descentralizadas, 

entre estas destacam-se Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural-EMATERCE, Superinten-

dência de Obras Hidráulicas-SOHIDRA, e Compa-

nhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará-CAGECE.

Participação importante é reservada também 

para os Conselhos Municipais de Desenvolvimento 

Sustentável – CMDS, que além de aprovarem as pro-

postas de inanciamento, fazem o acompanhamento 

da implantação e operacionalização dos investimen-

tos. Dos 177 municípios da área de abrangência do 

Projeto São José, existem CMDS em 148. Outro as-

pecto relevante, refere-se ao Convênio entre a SDR 
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e a Procuradoria Geral da Justiça, no sentido dos 

Promotores Municipais apoiarem juridicamente as 

associações nos processos licitatórios para aquisi-

ção de bens e serviços, assim como em situações 

em que ocorram descumprimento na execução das 

obras contratadas peias Entidades Representativas. 

Lições da parceria do Estado com o Banco Mundial 

em Projetos de Desenvolvimento Rural, intensiica-

das a partir de 1987, fundamentam com solidez, o 

paradigma da estratégia básica do Projeto São José 

de transferir recursos diretamente para as comuni-

dades beneiciárias.

Fluxo do Projeto

A essência do São José, reside na autonomia das 

comunidades, desde a priorização do subprojeto até 

a sua implantação e manutenção. A participação da 

comunidade se inicia com o processo de priorização 

feito pelos próprios beneiciários do investimento a 

ser demandado, via de regra com discussão em As-
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sembléia Geral da Entidade Representativa. Após o 

consenso a este respeito a entidade submete o plei-

to, através de uma Carta Consulta ao CMDS. Após a 

aprovação pelo CMDS a associação mobiliza-se com 

vistas a elaboração da proposta técnica.

Dependendo do tipo de subprojeto, sua ela-

boração ica a cargo de um órgão estadual coparti-

cipante do Projeto São José ou proissional liberai 

selecionado pela associação que após concluída e 

aprovada tecnicamente pela Secretaria de Estado 

setorial é encaminhado à Secretaria de Desenvol-

vimento Rural – SDR, para a aprovação inai. A li-

beração dos recursos inanceiros é feita pela SDR, 

através de convênio irmado com as entidades re-

presentativas beneiciárias. No caso do FUMAC-P 

(Fundo Municipal de Apoio Comunitário – Piloto), 

conforme experiência desenvolvida em cinco muni-

cípios do Estado, os recursos são repassados dire-

tamente da SDR para os CMDS mediante a celebra-

ção de Convênio obedecendo ao Plano Operativo 

aprovado para o município.
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Deinição Geral

O Projeto São José II destina-se a apoiar, atra-

vés de inanciamentos NÃO REEMBOLSÁVEIS, pe-

quenos investimentos e empreendimentos de in-

fraestrutura, produtivos e sociais -denominados 

PROJETOS COMUNITÁRIOS – selecionados e solici-

tados por grupos de beneiciários das comunidades 

carentes, através de suas organizações comunitárias 

locais, doravante denominadas ENTIDADES REPRE-

SENTATIVAS – ERBs, atuantes no âmbito local. In-

clui, também, como Ação Piloto, inanciamentos 

REEMBOLSÁVEIS de Projetos Comunitários Produ-

tivos Integrais – PPI, com recursos da contraparti-

da estadual, dirigido às comunidades rurais pobres, 

cumprindo as normas e procedimentos indicados 

no Manual de Operações. Os Projetos Comunitários 

inanciados deverão ser identiicados, planejados, 

executados, iscalizados e controlados diretamente 

pelas ERBs, contribuindo, desse modo, para o aper-

feiçoamento do processo de organização e descen-

tralização no nível local e municipal.
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Subprogramas

Executado através de 3 subprogramas:

 ■ FUNDO MUNICIPAL DE APOIO COMUNITÁRIO (FUMAC)

A aprovação das Cartas-Consulta é responsa-

bilidade dos CMDSs. As ERBs entregam as Cartas-

-Consulta aprovadas pelos respectivos CMDS, nos 

CEACs da EMATERCE que as remetem para a DT/

SDR. Após a elaboração ou análise dos Projetos pe-

los órgãos Estaduais CoParticipantes, a DT da SDR 

realiza aferição normativa, resultando na aprovação 

inal. Os recursos relativos aos Projetos Comuni-

tários aprovados são transferidos diretamente da 

Secretaria de Desenvolvimento Rural – DT/SDR 

para as ERBs, através de Convênio irmado entre as 

partes. O CMDS terá, ainda, a responsabilidade de 

coparticipar, conjuntamente com os órgãos estadu-

ais envolvidos, na provisão da assistência técnica 

às comunidades beneiciárias com Projetos Comu-

nitários inanciados, bem como de participar com 

ações de monitoramento e supervisão.
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 ■ FUNDO MUNICIPAL DE APOIO COMUNITÁRIO (FUMAC-P)

Este subcomponente continuará como PILO-

TO através da expansão experimental do FUMAC, 

no sentido da descentralização. Daquele difere pelo 

fato de que, além das atribuições acima referidas, 

no FUMAC-P os recursos serão administrados dire-

tamente pelos CMDSs e por eles alocados com base 

num Plano Operativo Anual (POA), previamente 

aprovado pela DT/SDR.

 ■ PROJETO DE APOIO COMUNITÁRIO (PAC)

Devido inexistência de CMDS nos municípios 

deste Subprograma, as Cartas-Consulta ou Projetos 

Comunitários, serão entregues diretamente nos Es-

critórios Locais da EMATERCE, que serão remetidos 

para a DT/SDR. Após recebimento da DT/SDR do 

Projeto Comunitário elaborado ou analisado pelo 

OEC, é providenciada a aferição normativa, resul-

tando na aprovação inal. Os Projetos Comunitários 

serão liberados pela SDR, cabendo-lhe a esta a res-

ponsabilidade juntamente as OECs do monitora-

mento, supervisão e avaliação.
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Distribuição dos Municípios e Critérios 
de Seleção

A distribuição proposta dos municípios para 

cada Subprograma do PSJ é a seguinte:

PAC:  26 municípios

FUMAC:  136 municípios

FUMAC-P: 15 municípios

Público-Meta

O Projeto tem como Público-Meta os grupos 

mais pobres das áreas elegíveis, organizados por in-

teresses comuns e representados por suas Entidades 

Representativas – ERBs, devidamente legalizadas e 

atuantes no nível local. Para tanto, as comunidades 

que ainda não tenham legalizado suas ERBs, pode-

rão seguir o roteiro para legalização de Associações 

Comunitárias do Manual de Operações.
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Metas do Projeto

O Projeto terá como meta global o atendimen-

to de 2.000 Projetos Comunitários, dos quais, 600 

produtivos, 1.250 de infraestrutura e 150 sociais, 

atingindo um Público-Meta de 120.000 famílias na 

primeira etapa. O Projeto terá um custo total de R$ 

125 milhões, equivalentes a US$ 50 milhões a uma 

taxa de câmbio de R$ 1,86 = US$ 1,00, dos quais o 

Banco Mundial (BIRD) participará com um inan-

ciamento de R$ 69 milhões equivalentes a US$ 37 

milhões (75%), icando o Estado do Ceará com a 

contrapartida de R$ 23 milhões equivalentes a US$ 

12,50 milhões (25%).

Limite do Custo do Projeto Comunitário

O valor limite de qualquer Projeto Comunitá-

rio será no máximo de R$ 90.000,00, incluindo a 

parcela referente a serviços técnicos e a contribui-

ção do público beneiciário, sendo que, qualquer 
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exceção a este limite deverá ser previamente apro-

vada pela Unidade Técnica (DT/SDR), e aceita pelo 

Banco Mundial.

Participação do Financiamento

Em todos os tipos de subprojetos (infraestru-

tura, produtivos e sociais), a comunidade participa 

com 1%, o Governo do Estado com 15% e o Banco 

Mundial com 75%.

Beneiciários Elegíveis

Podem ser beneiciadas com recursos do Pro-

jeto as entidades representativas cujo quadro social 

seja composto pelo Público-Meta especiicado ante-

riormente, que tenham atuação locai, e que se loca-

lizem em grupamentos humanos de até com 7.500 

habitantes (sedes municipais, distritais, povoados, 

agrupamentos humanos, etc), desde que estejam na 

área de Atuação do Projeto.
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Desempenho Operacional 

Período 1995 a 2002 (Setembro)

DISCRIMINAÇÃO
SÃO JOSÉ 

(1995-2001)
SÃO JOSÉ II (2002) TOTAL

No de Subprojetos 5.809 327 6.136
No de Famílias 335.344 23.914 359.258
No de Municípios 177 107 177
No de Comunidades 5.032 325 5.357
VALOR TOTAL
(R$ milhões)

211,50 22,50 234,00

Pedro Sisnando Leite
Gestor do Projeto

Secretário de Desenvolvimento Rural
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REFORMA AGRÁRIA SOLIDÁRIA

Projeto Crédito Fundiário e Combate à 
Pobreza Rural

O Projeto crédito Fundiário e Combate à Pobreza 

Rural é uma iniciativa do Ministério de Desenvol-

vimento Agrário com o apoio do Banco Mundial, 

participação da CONTAG e Coordenação Executiva 

no Ceará a cargo da SRD, em estreita sintonia com 

suas vinculadas, a IDACE e EMATERCE, tendo como 

principais parceiros da sociedade civil organizada, 

a FETRAECE e em nível local os respectivos Sindi-

catos dos Trabalhadores Rurais. Dá continuidade a 

experiência bem-sucedida e desenvolvida a partir 

da 1997 em caráter pioneiro pelo Governo do Es-
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tado do Ceará,através do Projeto Piloto de Reforma 

Agrária Solidária, no âmbito do Projeto São José. 

Tem como inalidade desenvolver novo modelo de 

reestruturação agrária, no qual os trabalhadores 

sem terra e minifundiários, através de suas Associa-

ções, negociam a aquisição de terras diretamente 

com os proprietários rurais obtendo inanciamen-

to reembolsável para aquisição da terra e inancia-

mento não reembolsável (a fundo perdido) para os 

investimentos necessários.

O projeto tem como público-meta os trabalha-

dores rurais sem terra e os que possuem puçá ter-

ra, organizados em Associações, abrangendo todo 

o Estado do Ceará, com exceção dos municípios de 

Fortaleza, Maracanaú e Eusébio por contarem com 

população rural insigniicante e PIB’s e per capita 

elevados.

 ■ REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

• Ser sócio de associação legalmente 

constituída;
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• Ser produtor rural sem terra ou proprietá-

rio de terra caracterizada como minifúndio;

• Ser chefe ou arrimo de família, inclusive 

mulher responsável pela família;

• Ter tradição na atividade agropecuária, sen-

do esta sua principal atividade;

• Dedicar pelo menos 80% do tempo de traba-

lho nas atividades agropecuárias no imóvel;

• Ser maior de idade ou emancipado;

• Ter renda familiar anual inferior a R$ 4.300,00 

e patrimônio familiar inferior a R$ 8.000,00;

• Não ser funcionário público (federal, esta-

dual e municipal);

• Não ter sido beneiciado antes com quais-

quer outros programas de reforma agrária 

(federal, estadual e municipal), bem como 

seu cônjuge;

• Não seja promitente comprador ou possui-

dor de direito de ação e herança em imóvel 

rural com área superior à de uma proprie-

dade familiar;
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• Possa apresentar um ou mais proprietários 

a vender-lhe o imóvel que deseja adquirir;

• Manifestar a intenção de adquirir por compra, 

via sua Associação, um imóvel rural que lhe 

permita desenvolver atividades produtivas, e;

• Assumir o compromisso de reembolsar as 

Quantias que forem inanciadas para a compra 

do imóvel (ver condições de inanciamento).

Será vedado o inanciamento para agricultores 

que já tenham sido beneiciados pela Reforma Agrá-

ria Solidária – Cédula da Terra, ou por qualquer 

outro Programa Governamental com objetivos e ca-

racterísticas semelhantes, mesmo que seus débitos 

tenham sido liquidados.

Tipos de Subprojetos

 ■ SUBPROJETOS DE AQUISIÇÃO DE TERRAS – SAT

O projeto inanciará a aquisição de imóveis ru-

rais para assentamento de famílias rurais através da 
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apresentação, pela sua Associação, de Subprojetos 

de Aquisição de Terras – SAT, visando à redistribui-

ção de terras no Estado, com meio de combater a 

pobreza rural.

• Os imóveis elegíveis para aquisição deverão 

apresentar potencialidade de exploração 

sustentável de seus recursos naturais e razo-

ável infraestrutura produtiva, capaz de, com 

baixo nível de investimentos adicionais, dar 

o suporte socioeconômico às famílias bene-

iciários que satisfaçam os seguintes requi-

sitos:

• Os imóveis não sejam passíveis de desapro-

priação, isto é com área inferior a 15 mó-

dulos iscais, ou com áreas superior a 15 

módulos, mas considerados produtivos;

• O proprietário possua título legal e legítimo 

de propriedade e de posse do imóvel;

• Sejam livres de penhoras ou quaisquer ou-

tros ônus ou impedimentos legais que pos-
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sam inviabilizar a operação de compra e 

venda;

• Tenha preço compatível com os normal-

mente praticados no mercado, dada a sua 

localização e fertilidade natural de suas ter-

ras (potencial de uso econômico);

• Sejam livres de moradores, invasores e de 

litígio;

• Tenha condições de acesso, dispondo de 

aguadas ou condições para implantá-las e 

de razoável infraestrutura

• Disponha de áreas próprias e suicientes 

para o desenvolvimento econômico das ati-

vidades agropecuárias e capacidade de ab-

sorver o número de famílias beneiciadas;

• Apresentam, devidamente demarcadas e 

averbadas nas escrituras, as áreas de reser-

va legal, admitindo-se que esta demarca-

ção, sob a responsabilidade da Associação 

adquirente, seja feita durante a implemen-

tação do Subprojeto, com os custos cor-
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respondentes podendo ser incluídos no 

inanciamento;

• Não estejam localizadas em reservas indíge-

nas não demarcadas;

• Não sejam ocupadas com lorestas primárias;

• Possuam área mínima igual ao resultado da 

multiplicação do número de famílias benei-

ciadas pelo módulo rural da região de locali-

zação do imóvel. Área inferior será elegível se 

os beneiciários decidirem não fazer o parce-

lamento do formal do imóvel em data futura.

 ■ SUBPROJETOS DE INVESTIMENTOS COMUNITÁRIOS – SIC’S

• Os beneiciários do inanciamento para a 

aquisição de terras recebem ainda inan-

ciamento não reembolsável para projetos 

de investimentos comunitários complemen-

tares (infraestrutura, produtivos e sociais) 

priorizados pelos beneiciários;

• Os projetos devem constar na lista de in-

vestimentos prioritários apresentados pela 
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Associação na Proposta de Financiamento 

ou tenham sido aprovados pela DT/SDR por 

solicitação da associação.

No caso de Subprojetos Produtivos, terá que 

ser demonstrado a viabilidade técnico-inanceira. 

Em relação os Subprojetos Sociais, serão inancia-

dos aqueles cuja demanda dos serviços não são sa-

tisfeitos pelos poderes públicos, municipal/estadu-

al, e desde que geridos pela comunidade. No caso 

de infraestrutura, serão inanciados Subprojetos 

que apoiem o desenvolvimento econômico e social 

das comunidades que não estejam sendo promovi-

dos pelo poder público.

Não poderão ser inanciados, sob nenhuma 

circunstância os seguintes projetos:

• Construções de instalações ou prédios des-

tinados a práticas religiosas, de qualquer 

conissão; 

• Construções de prédios destinados a órgãos 

públicos; 
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• Projetos relacionados ao cultivo ou ao pro-

cessamento de fumo ou à produção e co-

mercialização de bebidas alcoólicas; 

• Aquisição de gado para pecuária de corte.

 ■ APOIO INICIAL A INSTALAÇÃO

As Associações que suas Propostas de Finan-

ciamento aprovadas tem direito ao Apoio inicial à 

Instalação correspondente a até R$ 1.690,00 inclu-

ído no montante disponível para os investimentos 

Comunitários Complementares – SICs. A sua utili-

zação é deinida pela Associação, mas deve estar 

relacionada ás atividades necessárias ao inicio do 

projeto, tais como:

• Construção de moradias ou de infraestrutu-

ras necessárias ao projeto;

• Produção de roças coletivas, implantação de 

projetos produtivos, preparo de solo, etc. 

• Planejamento e execução de atividades as-

sociativas; 
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• Planejamento e implantação dos projetos 

complementares; 

• Capacitação técnica e gerencial.

Recursos e Metas

O Programa contará com recursos da ordem 

de R$ 60 milhões para o Estado do Ceará aplicar no 

período de 2002/2004, sendo de aproximadamente 

50% para inanciamento reembolsável da terra e a 

outra metade para inanciamento a fundo perdido 

de investimentos necessários, nos imóveis rurais i-

nanciados. Atender, no período de 2002/2004, cer-

ca de 4,878 famílias rurais, com uma área 195.120 

há com 271 imóveis adquiridos.

Agentes Financeiros

O Projeto Crédito Fundiário e Combate à Pobre-

za Rural deverá contar a participação de dois Agen-

tes Financeiros, que terão as seguintes atribuições:
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 ■ BANCO DO NORDESTE

• Contratar com os beneiciários, através de 

suas Associações Representativas os inan-

ciamentos de SAT’s encaminhados pela DT/

SDR, efetuando o pagamento diretamente 

aos proprietários dos imóveis adquiridos e 

prestadores de serviços. 

 ■ BANCO DO BRASIL

• Liberar, quando autorizado pela DT/SDR, os 

recursos à conta especiica da Associação 

beneiciária, ou fornecedor de bens e pres-

tadores de serviços, referentes aos Subpro-

jetos de Investimentos Comunitários – SICs.

Como Participar do Projeto

Os seguintes passos deverão se seguidos pelos 

Produtores Rurais:
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 ■ SUBPROJETO DE AQUISIÇÃO DE TERRA – SAT

1. A Associação procede à escolha do imóvel 

a ser adquirido avaliando a viabilidade de 

aquisição, bem como discute as bases da 

transação com o proprietário (os beneici-

ários deverão contar com a assessoria dos 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento 

Sustentável – CMDS, Sindicato dos Trabalha-

dores Rurais. DT/ SDR, IDACE, ONG’s etc.)

2. Preenche o Formulário da Proposta Inicial 

de Financiamento, indicando no mesmo os 

Subprojetos adicionais de investimento;

3. Solicita do(s) proprietário(s) a Declaração 

de intenção de venda do imóvel;

4. Anexar parecer do CMDS;

5. Encaminha os documentos para o IDACE;

6. O IDACE analisa a documentação apresen-

tada pelos beneiciários e pelo(s) proprie-

tário(s)

• Elabora calendário para visita conjunta 

com a EMATERCE ao imóvel.
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• Faz a vistoria do imóvel, discute as con-

dições de inanciamento e os critérios de 

elegibilidade com os benefícios: 

• Emite parecer.

7. A EMATERCE / IDACE auxiliam os beneici-

ários a elaborarem a Proposta de Financia-

mento para aquisição do imóvel – SAT e a 

encaminha para DT/SDR;

8. A SDR recebe o SAT do IDACE, analisa e 

emite parecer quanto ao enquadramento 

normativo, e submete ao Conselho Estadu-

al de Desenvolvimento – CEDR para pare-

cer, se aprovado, autoriza o Banco do Nor-

deste a realizar a contratação da operação 

de inanciamento;

9. Banco do Nordeste procede à contratação 

do inanciamento do Subprojeto e libera 

os recursos inanceiros diretamente para 

o proprietário vendedor e fornecedores de 

serviços incluídos no SAT;
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10.A EMATERCE providencia a Assistência Téc-

nica aos trabalhadores rurais beneiciados

 ■ SUBPROJETO DE INVESTIMENTOS COMUNITÁRIOS – SIC

1. A Associação dos beneiciários identiica 

e prioriza os investimentos necessários e 

seus custos operacionais, solicita a ela-

boração do(s) Subprojeto(s) identiica-

do(s), mediante o preenchimento de uma 

proposta de Financiamento e Encaminha-

da a referida proposta à SDR, que por sua 

vez envia ao Órgão Estadual Co-partici-

pante – OEC, ONG’s empresas ou técnicos 

que tenha ainidade com o investimento, 

para que estes procedam à elaboração do 

Subprojeto.

2. O OEC apoia a Associação na elaboração do 

Subprojeto, emite parecer técnico e o enca-

minha à SDR para inanciamento;

 A SDR recebe o Subprojeto do OEC, quanto 

ao enquadramento normativo, emite pare-
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cer inal, prepara Convênio e o envia para o 

Banco do Brasil;

 O Banco do Brasil institui o convênio de i-

nanciamento do Subprojeto e libera através 

de contas especíicas, os recursos direta-

mente para a Associações.

 ■ CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO DO IMÓVEL RURAL – 

SUBPROJETO DE AQUISIÇÃO DE TERRAS (SAT)

• Financiamento com prazo de amortização 

de até vinte anos, sendo três de carência;

• Financiamento de até 100% dos valores 

previstos para a aquisição do imóvel e das 

benfeitorias existentes, bem como a escri-

turação e registro da compra em cartório e 

caso necessário, para a medição da área;

• Juros ixos de até 6% ao ano;

• Isenção de correção monetária;

• Rebate de 50% aplicável sobre os encargos 

inanceiros e exclusivamente quando os pa-

gamentos forem efetuados até os respecti-

vos vencimentos;
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 ■ DOS INVESTIMENTOS – SUBPROJETO DE INVESTIMENTOS CO-

MUNITÁRIOS (SIC)

• Financiamento de Fundo Perdido de 90% 

do valor dos investimentos (SICs)

• Participação dos beneiciários de 10% do 

total do investimento, através de mão de 

obra, materiais ou em dinheiro.

 ■ DIFERENTES INSTITUIÇÕES E INSTÂNCIAS ENVOLVIDAS NO 

PROJETO

• Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA); 

• Conselho Nacional de Desenvolvimento Ru-

ral Sustentável (CNDRS); 

• Unidade Técnica Nacional (UTN); 

• Conselho Estadual de Desenvolvimento Ru-

ral (CEDR);

• CONTAG e organizações sindicais dos traba-

lhadores rurais;

• Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvi-

mento (NEAD);

• Agentes inanceiros.
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 ■ DESEMPENHO OPERACIONAL REFORMA AGRÁRIA SOLIDÁRIA

Período: 1997 a Agosto/2002

PROGRAMA ANO
No DE 

IMÓVEIS
No de 
FAM.

ÁREA
(ha)

TOTAL
(R$)

Projeto São José 1997 44 688 23.624,30 10.713.374

Projeto Cédula da Terra
1998/
2000

114 2.000 72.536,62 21.462,131

Projeto Cédula da Terra / 
Banco da Terra

2000/
abril/
2002

106 1.512 67.764,28 18.515.418

Projeto Crédito Fundiário 11 184 8.428,89 2.334.000

Total – 275 4.384 172.354,09 53.024.923
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 ■ METAS

Projeto Crédito Fundiário e Combate à Po-

breza Rural Período: 2002 a 2004

DISCRIMINAÇÃO 2002 2002 a 2004 (TOTAL)

No Famílias 1.884 4.878

No Imóveis 105 271

Valor SAT 10.750.601 30.118.120,00

Valor SIC 11.857.399 30.023.969,00

TOTAL (SAT + SIC) 22.608.000 60.142.089,00

Pedro Sisnando Leite
Secretário de Desenvolvimento Rural

1995-2002
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CEARÁ: BERÇO DO CÉDULA DA TERRA

Em 1997, o governo cearense, por meio da Em-

presa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Ceará (Ematerce), começou a trabalhar com apoio 

do Projeto São José, no que viria a se transformar 

no piloto do Cédula da Terra. A região escolhida 

foi o litoral norte do Estado, a meio caminho entre 

Fortaleza e a fronteira com o Piauí.

Só no município de Acaraú, desde então, já fo-

ram instalados 11 assentamentos rurais que modi-

icaram totalmente o panorama econômico e social 

da região. Acaraú tem 55 mil habitantes, sendo 21 

mil na área urbana e 34 mil na zona rural. Mesmo 

com tanta gente no campo, a agricultura e a pecu-

ária, prejudicadas pelo terreno bastante arenoso, 

sempre ocuparam posição inferior à pesca, princi-

pal atividade econômica da região.
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Mas a produção dos assentamentos começa a 

ganhar importância e formar novos hábitos. O plan-

tio e a colheita, principalmente do coco, mandioca, 

feijão e milho, já são responsáveis pela geração de 

dois mil empregos diretos e indiretos.

Os novos produtores rurais sabem que não 

basta coniar na intuição e na prática de muitos anos 

para conduzir uma lavoura. Por isso estão sempre 

procurando reciclagem e atualização Entre 9 e 13 

de agosto, por exemplo, vários agricultores partici-

param de um curso sobre gerenciamento e admi-

nistração rural, promovido pela Ematerce e Sebrae.

Tucunzeiros

Treze famílias moram e produzem no assenta-

mento Tucunzeiros, uma área de 92 hectares, dis-

tante apenas seis quilômetros da praça central de 

Acaraú. A Associação de Desenvolvimento Comuni-

tário dos Moradores do Povoado de Tucunzeiros, 

que existe há sete anos, foi a responsável pela se-
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leção das famílias beneiciadas pelo Projeto Cédula 

da Terra. O critério de escolha se baseou na neces-

sidade, experiência de trabalho na terra e tamanho 

das famílias.

A compra dessa área de 92 hectares “foi uma 

novela que se arrastou por cinco meses”, segundo o 

presidente da Associação, Carlos Alberto Cordeiro, 

o Carlinhos. Inicialmente, o proprietário da fazenda 

pediu R$ 92 mil pelo terreno, preço considerado 

alto. Depois de dezenas de reuniões, propostas e 

contrapropostas, o negócio foi fechado em março 

de 1997 por R$ 68 mil, valor que, acrescido de ta-

xas e impostos, chegou a R$ 72 mil. “Preço justo e 

bom negócio”, na opinião de Carlinhos.

Mas a área foi comprada praticamente sem 

nenhuma benfeitoria. Havia apenas duas pequenas 

casas e o maior patrimônio eram 2 mil coqueiros, 

cajueiros e um córrego de água cristalina. Foi aí que 

o Cédula da Terra se fez presente com a chegada de 

vários subprojetos. O primeiro deles, ao custo de R$ 

38 mil, levou um trator e implementos, como uma 
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pequena carreta, pipa, roçadeira e debulhadeira de 

feijão. O próximo passo foi a energia elétrica (R$ 

36 mil), que possibilitou os subprojetos seguintes: 

as fábricas de doces e de cajuína (um suco natural 

extraído da polpa do caju), a irrigação a partir de 

um poço profundo (R$ 52 mil), e a construção das 

13 casas, uma para cada família associada. Com um 

projeto padrão de 65 metros quadrados, a um custo 

unitário de aproximadamente R$ 2 mil, quase todas 

as casas já foram ampliadas.

A produção, iniciada ainda em 1997, gerou 

renda que foi toda reinvestida na própria produção. 

Os “sócios” de Tucunzeiros, como são chamados 

os pequenos agricultores, decidiram trabalhar com 

as lavouras que melhor se adaptam ao tipo de solo 

da região – milho, feijão, mandioca e caju, além do 

coco, que é a produção mais rentável.

Os resultados da produção do ano passado e 

do primeiro semestre deste ano foram novamente 

reinvestidos na terra e destinados à amortização dos 

inanciamentos. Mas a segunda colheita de coco, 
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prevista para o im de outubro e início de novembro, 

vai signiicar lucro real – “o primeiro dinheiro a en-

trar limpinho no nosso bolso”, como diz José Edvar 

de Sant’Anna, diretor tesoureiro da Associação de 

Tucunzeiros, e que já faz as contas do investimento 

necessário para dobrar a área de plantio do coco.

Outra fonte de renda, embora menor, é a casa 

de farinha, que produz de três a quatro sacos de 

farinha de mandioca por dia. Mas, nesse caso, boa 

parte da produção é destinada a consumo próprio, 

já que a farinha e a tapioca estão sempre presentes 

na mesa do nordestino.

Cidadania

Todos os “sócios” de Tucunzeiros tinham larga 

experiência no trabalho na terra. Passaram a vida 

trabalhando ali mesmo, na região, como meeiros 

– trabalhavam na terra de terceiros e o resultado 

da produção era dividido com o dono da proprie-

dade. Agora, qualquer um que converse com eles 
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não deixa de notar o orgulho que sentem por terem 

passado à condição de proprietários de terra, de 

donos do próprio negócio.

Edílson Alves Furtado, 32 anos, casado, com 

três ilhos, diz que só sabe assinar o nome, mas vai 

poder dar estudo aos três meninos. “Quando eu ar-

rendava terra dos outros, só dava pra ir ‘escapan-

do’, mas agora tenho com Deus que meus ilhos vão 

ter vida melhor. E eles vão crescer e ajudar a traba-

lhar na terra, que também é deles”.

O tesoureiro José Edvar lembra que há bem 

pouco tempo ninguém ali nem tinha bicicleta, o que 

agora é comum, facilitando as idas à cidade. Para 

ele isso é só uma pequena amostra de que o sonho 

de dar uma vida melhor para os ilhos está perto de 

virar realidade.

Carlos Silva Furtado, 25 anos, casou há pouco 

tempo e ainda não tem ilhos. Confessa que o seu fu-

turo mais provável seria viver numa cidade grande 

dó sul. Depois que virou sócio em Tucunzeiros, não 

perde oportunidade de gastar o pouco tempo ocio-
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so na janela da casa recém construída, admirando 

o que já conseguiu na vida.

“Tenho casa, um sitiozinho, já comprei até 

moto pra ir à cidade. A vida ‘tá’ muito melhor que 

antes, não dá nem pra comparar. Cidade grande do 

sul, hoje, só se for pra passear”. – E se alguém der a 

passagem, Carlos? “Tem que dar de ida e de volta”, 

responde sem hesitar.

Almécegas

Francisco Tobias de Oliveira, 31, casado, com 

dois ilhos, calcula liquidar a dívida relativa à sua 

gleba dentro de dois ou três anos. Ele lembra que 

no último período chuvoso chegou a empregar dez 

pessoas na capina da roça e no plantio. “F melhor 

dar emprego a outras pessoas e ajudar do que tra-

balhar de empregado. Antes do Cédula, eu nunca 

imaginei isso. Foi um sonho”, conclui.

Ainda em Acaraú, a Fazenda Almécegas é outro 

caso de sucesso do Projeto Cédula da Terra. Ocu-
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pando uma área de 338 hectares, 18 famílias tam-

bém se dedicam ao cultivo do feijão, da mandioca 

e do coco. A casa de farinha de Almécegas trabalha 

a todo vapor de segunda a sexta-feira e os proprie-

tários e suas mulheres não conseguem fazer todo o 

trabalho sozinhos. Por isso, é comum contratarem 

empregados para ajudar na fabricação da farinha 

de mandioca e da tapioca.

Um poço profundo foi perfurado e o projeto 

de irrigação dos coqueiros deve ser concluído ain-

da este ano, possibilitando crescimento substancial 

na produção de cocos.

Francisco Tobias de Oliveira, 31, casado, com 

dois ilhos, só conheceu na vida o trabalho na roça. 

“Sempre trabalhando pros outros”. Calculando li-

quidar a dívida relativa à sua gleba dentro de dois 

ou três anos, Francisco não consegue nem fazer 

planos para quando tiver com uma renda melhor: 

“não posso nem dizer o que vou fazer, não dá pra 

imaginar, só penso numa vida melhor para os meus 

dois ilhos”.
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Ele lembra que no último período chuvoso 

chegou a empregar dez pessoas, na capina da roça 

e no plantio. “É melhor dar emprego a outras pes-

soas e ajudar do que trabalhar de empregado. Antes 

do projeto, eu nunca imaginei isso. Foi um sonho”, 

conclui.

Sonho também presente na vida de Abigail Fé-

lix de Oliveira. Aos 40 anos ela tem dez ilhos. O 

marido não se candidatou a nenhum assentamen-

to do projeto, mas mesmo assim ela se considera 

beneiciada. “Antes eu trabalhava pra gente que eu 

nem conhecia direito e ganhava muito menos. Hoje 

eu trabalho aqui na casa de farinha dos meus ami-

gos de Almécegas, o que ajuda mais a sustentar a 

família”. Feliz com o progresso dos amigos, Abigail 

ainda elogia: “ah, eles são patrões muito bons”.

Cauaçu

Tara falar de sua vida, Júlia dos Santos Guilher-

me, mistura frases amargas com outras bem humo-
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radas. Começa lembrando do tempo “antes do pro-

jeto”, que era muito mais difícil. “A gente chegava na 

hora do almoço e não tinha feijão, não tinha goma, 

nem dinheiro pra comprar nada, a meninada toda 

com fome”. Aí ela dá uma gargalhada, agita os olhos 

miúdos e completa: “agora dá um cafezinho bom pra 

todo mundo, né? Eu tenho 11 ilhos e dez netos, mas 

todo mundo tem seu café, tapioca, coco, cuscuz. Ê 

mesa de pobre, mas ninguém mais passa fome. E to-

dos vão poder trabalhar para eles mesmos.”

O assentamento de Cauaçu, na Fazenda Curral 

Velho, e o mais antigo e mais organizado de toda a 

região de Acaraú. Com uma produção em grande 

escala de feijão, milho, batata doce, caju e coco, 

Cauaçu também cultiva mandioca e tem a única casa 

de farinha industrializada da região, o que propor-

ciona enorme ganho de produtividade.

É ali também que surgiu uma das histórias 

mais interessantes em todo o projeto Cédula da 

Terra. Quando, há três anos, a Associação dos Mo-

radores de Cauaçu se inscreveu no Projeto, tinha 
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como objetivo a compra da Fazenda Curral Velho, 

conhecida por todos os associados que já moravam 

nas proximidades.

O problema é que o proprietário da fazenda, 

antigo morador, pediu R$ 150 mil para fechar o ne-

gócio, o que foi considerado exagerado por todos 

os envolvidos – Associação, Instituto de Agricultura 

do Ceará e Banco Mundial. Após sucessivas tenta-

tivas de negociação, chegou-se a um impasse: os 

organismos oiciais concordavam em liberar inan-

ciamento de, no máximo, R$ 90 mil, mas o dono 

da propriedade ixou o preço mínimo em R$ 95 

mil, não admitindo ceder mais um centavo sequer. 

Como o interesse dos associados era grande, eles 

procuraram o proprietário da fazenda e izeram um 

acordo. Ofereceram-se para pagar os R$ 5 mil res-

tantes em coco. O dono aceitou.

Para o presidente da Associação dos Morado-

res de Cauaçu, José Osmar Muniz, o Vavai, o Cédula 

mudou “em 200%” a vida das pessoas. “Aqui, todo 

mundo trabalhava na terra dos outros uns poucos 
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meses e a gente icava só com metade da produção, 

a outra metade era do dono da terra. Hoje, todo 

mundo tem a farinha em casa, a goma pra fazer ta-

pioca, o feijão, e muita planta na terra pra render 

um dinheirinho”.

Há vinte anos, Vavai saiu do Ceará com destino 

a Brasília, onde trabalhou como cobrador de ôni-

bus. Satisfeito, diz que agora que é dono de terra, 

não precisa mandar os ilhos para lugar nenhum 

procurar emprego, “porque eles vão trabalhar é na 

terra deles”. Aos 46 anos, Vavai mostra orgulho ao 

dizer que tudo o que conseguiu foi graças à orga-

nização da Associação, que transformou todos os 

sócios em cidadãos.

Ninguém aqui vai pedir mais nada na prefei-

tura. Estamos aqui é trabalhando e produ-

zindo, sem pedir esmola pra ninguém. E a 

Associação é forte, onde a gente vai as por-

tas se abrem. Antes, quando chegava qual-

quer doutor aqui a gente até encolhia. Ago-

ra, todo mundo conversa de igual pra igual.
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Um dos depoimentos mais fortes em Cauaçu é 

de Antônio Veríssimo do Nascimento. Com 47 anos 

e sete ilhos, ele é conhecido pelos amigos como 

“Papagaio”. A fala ágil e o riso fácil não escondem 

a amargura de quem levou vida sofrida, sempre tra-

balhando na roça, entregando metade do que co-

lhia para o dono da terra. Perguntado sobre o signi-

icado do projeto em sua vida, Papagaio foi conciso: 

“nunca a gente tinha pensado em ser dono de terra. 

Agora estamos livres da escravidão. Meus ilhos vão 

ter uma vida que eu só pude conseguir depois dessa 

idade”.

Ao lado de Papagaio, a vizinha dele, Júlia dos 

Santos Guilherme, mistura frases amargas com bem 

humoradas. Começa lembrando da vida “antes do 

projeto”, que era muito mais difícil. “A gente che-

gava na hora do almoço e não tinha feijão, não tinha 

goma, nem dinheiro pra comprar nada, a meninada 

toda com fome”.

Aí, dá uma gargalhada e agita os olhos miú-

dos e revela: “agora dá um cafezinho bom pra todo 
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mundo, né? Eu tenho 11 ilhos e dez netos, mas todo 

mundo tem seu café, tapioca, coco, cuscuz. É mesa 

de pobre, mas ninguém mais passa fome”. Dona Jú-

lia só reclama que o trabalho na roça envelhece, 

por causa do sol forte que castiga a pele. “Mas tudo 

bem, pelo menos vou deixar uma herança boa pros 

meus ilhos, que não vão trabalhar para os outros, 

vão trabalhar é para eles mesmos”.



SEGURO SAFRA

(GARANTIA SAFRA)
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SEGURO SAFRA

O Seguro Safra é um Programa que possibilita ao 

agricultor o sustento da família no caso de perda 

de 50% ou mais da sua lavoura, por conta da seca. 

Realizado pelo Governo Estadual, em parceria com 

o Governo Federal, Prefeituras Municipais e produ-

tores, o Seguro Safra é a garantia que o homem do 

campo precisa na hora de plantar. 

Este programa foi criado pelo governo Tasso 

Jereissati na seca de 2001 e federalizado a partir da 

safra 2002/2003 até o presente.

 ■ O QUE É O SEGURO SAFRA?

O Seguro Safra é um benefício social que visa 

garantir uma renda, por tempo determinado, aos 

agricultores familiares do semiárido que tenham 

perdido sua safra por causa da seca.
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 ■ QUANDO O BENEFÍCIO É LIBERADO?

O agricultor tem direito ao benefício quando 

houver:

• decretação de situação de emergência ou 

estado de calamidade por parte do municí-

pio, por motivo de seca, homologada pelo 

Governo Estadual e reconhecida pelo Go-

verno Federal.

• constatação de perda de 50% das lavouras de 

feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão.

• regularidade nos pagamentos realizados 

pelo município para o Programa.

 ■ QUAIS CULTURAS SÃO COBERTAS PELO SEGURO SAFRA?

Feijão, milho, arroz, mandioca e algodão.

 ■ QUAIS OS REQUISITOS PARA O AGRICULTOR PARTICIPAR?

• não deter, a qualquer título, área superior a 

4 módulos iscais

• ter o trabalho familiar como base na explo-

ração do estabelecimento
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• morar dentro do estabelecimento rural ou 

próximo a ele

• ter renda familiar mensal até 1,5 (um e 

meio) salário mínimo

• cultivar áreas não irrigadas

• possuir o Número de Identiicação Social – NIS 

• efetuar a adesão ao Seguro Safra antes do 

plantio

 ■ PARA A INSCRIÇÃO, O AGRICULTOR DEVE POSSUIR O NIS. O 

QUE É NIS?

O NIS é um número atribuído pela CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, após realizado o cadastra-

mento do agricultor no Cadastro Único – CADUN. 

Após o cadastramento, será fornecido o CARTÃO 

DO CIDADÃO, com o número do NIS, para a pes-

soa responsável pela família. Além disso, as demais 

pessoas da família registrada no CADUN também 

possuem o NIS, mesmo que não tenham recebido 

o Cartão.
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 ■ QUAIS AS ETAPAS DO SEGURO SAFRA?

• Inscrição: No período e local determina-

dos pela Prefeitura, será preenchido o “For-

mulário de Inscrição”. O agricultor deverá 

levar documento de identiicação (Carteira 

de Identidade ou CPF) e o NIS.

• Seleção: Após as inscrições, o sistema in-

formatizado do Seguro Safra, operado pela 

Prefeitura, gera a Lista de Selecionados. 

Essa lista deverá ser aprovada pelo Conse-

lho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável, que tem o papel de conirmar 

se todos os que estão na lista são realmente 

agricultores familiares.

• Adesão: Após a aprovação da Lista de Se-

lecionados, os agricultores serão chamados 

para aderir ao Seguro Safra. No período e 

local comunicados pela Prefeitura, o agri-

cultor receberá o boleto para efetuar o pa-

gamento da contribuição individual.



RESOLUÇÃO 
NO 008/02

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
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CEARÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Dispõe sobre procedimentos e normas complemen-

tares do Programa Seguro-Safra a ser implementa-

do a partir da safra 2002/2003, no Ceará.

O Presidente do Conselho Estadual do Desen-

volvimento Rural, no uso das competências que lhe 

são conferidas pelo Decreto n° 25.700, de 07 de 

dezembro de 1999, publicado no D.O.E. no 457, de 

10 de dezembro de 1999, e considerando:

1. a necessidade de implementação de po-

líticas governamentais que encorajem os 

produtores, proporcionando-lhes auto con-

iança e sustentabilidade nos momentos de 

crise climática;

2. o fenômeno das adversidades climáticas, de 

caráter constante e uma das principais cau-

sas do subdesenvolvimento rural em nosso 

Estado, afetando diretamente aos municí-
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pios e, de modo especial, os agricultores 

familiares, responsáveis em grande maioria 

pela produção de alimentos no Ceará;

3. a necessidade da implantação de políticas, 

de normas e de procedimentos relativos à 

implantação de ações, especialmente no 

que se refere à contingência e convivência 

com o semiárido;

4. a priorização do atendimento aos agricul-

tores mais pobres, por serem mais vulnerá-

veis no caso de calamidades;

RESOLVE:

Instituir, por decisão do Plenário do Conselho 

Estadual de Desenvolvimento Rural, reunido em 

21.11.02 e, de acordo com o que estabelece a Lei 

n° 10.420, de 10.04.2002, o Decreto n° 4.363, de 

06.09.2002 e os atos do Comité Gestor do Fundo 

Seguro-Safra a implementação do Programa no Es-

tado, observando o que se segue:
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Art. 1o Os benefícios do Fundo Seguro Safra 

serão efetivados nos municípios do semi-árido ce-

arense, conforme Anexo Único em que tenha sido 

declarado estado de calamidade ou situação de 

emergência, homologado pelo Governo do Estado e 

reconhecido em ato do Governo Federal.

Art. 2o A inscrição dos agricultores familia-

res no Seguro-Safra será por adesão e observará 

as disposições estabelecidas na Lei n° 10.420, de 

10.04.2002 e no Decreto Presidencial n° 4.363. de 

06.09.2002, para este im e de acordo com as con-

dições neles estabelecidas.

Art. 3o A implantação do Programa para a sa-

fra 2002/2003, observará, excepcionalmente, as se-

guintes condições:

I. a adesão ao Programa observará o seguin-

te cronograma por região: até 15.01.2003, 

nas regiões do Cariri, da Ibiapaba e de Ba-

turité; até 15.02.2003, nas demais regiões;

II. poderão aderir ao Programa, nos 116 mu-

nicípios do semi-árido afetados pela estia-
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gem 2001, os produtores que receberam 

benefício no último mês de vigência do 

Programa Bolsa Renda;

III. nos 18 municípios do semi-árido que não 

foram atingidos pela estiagem 2001. o nú-

mero de vagas será estabelecido de acordo 

com a população de agricultores enqua-

drável na agricultura familiar, sendo a se-

leção procedida de acordo com as instru-

ções do Regulamento do Programa.

CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RU-
RAL, em Fortaleza (CE), 21 de novembro de 2002.

     PEDRO SISNANDO LEITE  JOSÉ RIBEIRO DA SILVA
        Presidente do CEDR         Secretário Executivo do CEDR
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GOVERNADORES DO NE ENCAMPAM 
IDEIA DO SEGURO AGRÍCOLA

Um seguro agrícola permanente direcionado a 

agricultura familiar, possibilitando aos agricultores 

conhecerem os riscos e possibilidades que terão a 

cada plantio. A proposta foi apresentada pelo go-

vernador do Ceará, Tasso Jereissati, ontem em Re-

cife, durante a reunião que o ministro do Desenvol-

vimento Agrário, Raul Jungmann, manteve com os 

nove governadores do Nordeste para discutir for-

mas de combate à seca que assola a região.

O seguro, que obteve parecer favorável de to-

dos os dirigentes estaduais presentes, começaria a 

ser destinado a partir deste ano aos produtores que 

perderam as safras. Nesse primeiro ano, o seguro 

seria bancado inteiramente pelo Governo Federal, 
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pagando indenizações mínimas de RS 500, e máxi-

mas de RS 1.000. Em contrapartida, os beneiciados 

assumiriam o compromisso de frequentarem esco-

las para se alfabetizar.

A questão dá educação para o homem do cam-

po no Nordeste foi uma das temáticas enfatizadas 

durante a reunião, que começou por volta do meio-

-dia e icou encerrada cerca de 16 horas. De ações 

emergenciais semelhantes as aplicadas em secas 

anteriores, a exemplo da distribuição de água atra-

vés de carros-pipa e distribuição de cestas básicas 

de alimentos, somadas a ações estratégicas que ele-

vem a capacidade da região Nordeste para respon-

der ao quadro de estiagem que assola a área, é une 

deverá ser composto o Programa de Convívio com o 

Semiárido e Inclusão Social que o Governo Federal 

pretende pôr em prática este ano.

Uma nova reunião com os governadores i-

cou agendada para o dia 15 de junho, na Bahia. De 

acordo com o secretário do Desenvolvimento Rural 

do Ceará, Pedro Sisnando, que participou do en-
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contro e falou com O POVO por telefone, o ministro 

Jungmann detalhou aos governadores, as metas do 

programa que dará início a uma política de forma-

ção de mão de obra nas localidades afetadas pela 

estiagem.

A ideia, disse Sisnando, passaria tanto pelo que 

diz respeito a educação massiva de crianças quanto 

pela qualiicação proissional de jovens e adultos. 

O programa também está voltado a assegurar o for-

necimento de água a longo prazo as comunidades, 

por meio da perfuração de poços profundos e tubu-

lares, construção de cisternas, açudes e barragens 

subterrâneas, obras que seriam feitas nas áreas 

atendidas por carros-pipa atualmente.

Para Sisnando, a reunião foi muito positiva, 

pela presença massiva dos governadores ela opor-

tunidade dada a cada um de externar suas preo-

cupações e apresentar suas idéias. Ele ressaltou a 

transparência do encontroe a capacidade do minis-

tro Jungmann para conduzir o processo.
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SEGURO-SAFRA

Com o lançamento, em Petrolina-PE e Araripe-

-CE, do Seguro-Safra, o governo completa os novos 

instrumentos com os quais vem tentando substituir 

as formas tradicionais de socorro às populações 

nordestinas afetadas pelas estiagens prolongadas. 

A política assistencialista está sendo trocada pelos 

programas Seguro-Safra, Bolsa-Renda e pelo Bolsa-

-Alimentação.

A presença do presidente Fernando Henrique 

no extremo sul do Ceará, denota a importância atri-

buída pelo governo a essa rede de proteção social. 

Com ela, quer o governo pôr im ao uso das ações de 

socorro com objetivos políticos durante as estiagens 

no que se consagrou chamar de indústria da seca.

Esse propósito bem-intencionado vai demorar 

a ser conseguido com esses três programas sociais 
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pelo seu caráter sazonal. Mesmo assim, eles têm 

mecanismos operacionais como o cartão de crédi-

to, capazes de evitar as amplas redes de intermedia-

ção, em cujo seio são praticadas as ações de prose-

litismo político comuns nos bolsões de miséria.

A rigor,,a área crítica corresponde ao Semiári-

do. Dele estão excluídas as faixas litorâneas, as ser-

ras frescas, os vales úmidos e as ilhas verdes, onde 

as secas castigam, mas com menor intensidade. Os 

sertões estorricados concentram as razões da misé-

ria em parte de seu contingente humano.

Esse quadro decorre de fatores permanentes 

como a estrutura fundiária, ora marcada por latifún-

dios improdutivos, ora por minifúndios esgotados 

em sua capacidade de produção pelo constante uso 

de suas poucas terras. O padrão de agricultura que 

se pratica agride o meio ambiente, por  basear-se 

em culturas de subsistência, enquanto não há fontes 

permanentes de água.

O baixo poder aquisitivo, a falta de organiza-

ção social, as péssimas condições de moradia e de 
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sobrevivência familiar completam a fragilidade des-

se ambiente ainda sujeito ao colapso total da pro-

dução quando as chuvas escasseiam. O padrão de 

agricultura tradicional predominante não assegura 

mais a sobrevivência do sertanejo.

O governo estima em R$ 24 bilhões os recur-

sos destinados à cobertura de seus programas so-

ciais. O Seguro-Safra tem seu custo previsto em R$ 

600 milhões, destinando-se a 1,1 milhão de famílias 

sertanejas que perderam as safras agrícolas com a 

última seca. Com isso, assegura uma renda por fa-

mília de R$ 100,00 durante seis meses.

Essa massa de recursos, se melhor planejada, 

poderia proporcionar soluções estáveis como a fa-

brica de farinha de mandioca inaugurada em Ara-

ripe. Seu caráter comunitário possibilita a geração 

de renda agrícola muito maior se a ela for atrela-da 

uma estrutura de captação d’água para irrigar os 

roçados, proporcionando três safras por ano.

O sertanejo convive com a seca há séculos. O 

que lhe falta é a presença do Estado, sob a forma de 
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políticas sociais criativas, embora de amparo social 

limitado. A solução deinitiva de seu lagelo é mais 

complexa. Exige remanejamento populacional, ixa-

ção do homem em regiões dotadas de água abun-

dante e terra produtiva, acrescidas de assistência 

técnica, de crédito e mercado comprador.

A delegação de poderes atribuída ao ministro 

do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, para 

intervir nas ações contra as secas é responsável por 

essas mudanças de qualidade. O essencial é deixar 

essas políticas a salvo dos cortes abruptos que, ao 

primeiro sinal de crise econômica, desativam os 

programas sociais.

A representação parlamentar do Nordeste tem 

igualmente o compromisso de não deixar que o Se-

guro-Safra, o Bolsa-Renda e o Bolsa-Alimentação 

tenham vida efémera, especialmente na fase pós-

-eleitoral. E ainda o dever de batalhar por soluções 

duradouras para excluir a impressão de espórtula 

que eles aparentam.

Diário do Nordeste, 23 novembro de 2001.
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SEGURO-SAFRA

O Programa Seguro Safra irá beneiciar, a partir 

do próximo ano, pequenos agricultores (até 10 

hectares) que perderem pelo menos 60% da pro-

dução de feijão, milho, arroz ou algodão devido à 

estiagem, devidamente comprovado por laudo téc-

nico. A previsão é que 1,1 milhão de agricultores 

familiares sejam atendidos (cerca de seis milhões 

de pessoas). O benefício está ixado em R$ 600,00 

por família inscrita, a ser repassado em até seis par-

celas mensais

A inscrição do pequeno agricultor deverá ser 

feita antes do plantio. Ele não poderá ter renda 

familiar mensal superior a 1,5 salário mínimo. A 

partir da adesão, os agricultores icam obrigados a 

participar de programas de educação e capacitação 
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rural e adotar tecnologias de conservação ambien-

tal e de convívio com o semiárido.

A manutenção do Seguro Safra está condicio-

nada à adesão dos Estados (até 10% do valor da 

previsão dos benefícios anuais), dos municípios 

(até 3%) e do próprio agricultor, que contribuirá 

com R$ 6,00 (uma única vez). Já a União aportará, 

no mínimo, recursos equivalentes a 20% da previ-

são anual dos benefícios.

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul 

Jungmann, que esteve em Araripe para o lançamen-

to do Programa, considera que a aplicação do Se-

guro Safra representará a “falência” da indústria da 

seca. “É a maior mudança no último século no tra-

tamento da seca”, disse.

A medida provisória que institui o Seguro Safra 

foi assinada na terça-feira pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso. A matéria irá ainda ser votada 

em plenário. “Duvido que alguém vote contra essa 

matéria”, desaiou o presidente.

O Povo, Fortaleza, 22 de novembro de 2001.
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UM RETRATO DA 
POBREZA NO SEMIÁRIDO
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Comunidade esvaziada pela 
falta de condições de vida

Raimundo Crosseni Lemos faz parte de uma co-

munidade onde a ação de poços profundos não 

chegou. O agricultor moru 63 dos seus 64 anos em 

São Gonçalo, na zona rural deste Município do Vale 

do Jaguaribe, já na divisa com Banabuiú, no Sertão 

Central. Mas a água do lugar acabou e hoje ele se 

obriga a morar na cidade grande. “Eu tinha uma 

capineira, tinha gado no curral. Agora, com o rio 

seco acabou-se tudo. Só Deus para olhar por nós”.

No antigo lar, Raimundo cuidava de um terre-

no de 75 hectares. Ele criava gado, galinha e porco; 

cultivava fruta e um pouco de verdura. Além da car-

ne, do gado saía o leite. No sertão, o agricultor vive 

do que cultiva. E tudo isso era mantido com a água 

do rio. Mas o rio secou, e seu Raimundo mudou de 

vida, não porque quis. “Foi por causa da seca, meu 

ilho”.
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De volta ao lugar onde sempre morou é impos-

sível controlar a emoção. Vendo a casa praticamen-

te abandonada, com portões enferrujados e mato 

crescido na entrada, Raimundo Crosseni deixa uma 

lágrima escorrer dos olhos. “Não tem mais como 

icar aqui desse jeito, mas tenho fé em Deus que eu 

termino meus dias nesse lugar”, airma.

No lugar ainda permanecem cerca de 150 pes-

soas. Todos revoltados com a seca do Açude Bana-

buiú, que garantia o leito do rio sempre cheio. Eles 

alegam que houve má gestão dos recursos hídricos. 

Hoje, o último io d’água chega às casas por uma 

adutora. “Mas só dá para lavar prato e tomar banho 

porque é salgada e é podre”, diz Geralda Lemos de 

Oliveira. Água para beber tem que ser comprada já 

que a perfuração de poço não chegou por lá. “Pro-

meteram fazer algo aqui pela gente, mas, até agora, 

nada. É uma situação muito difícil”, diz Francisco 

Evilânio Lemos, presidente da associação de agri-

cultores local.

Marcus Pinho, diretor de águas subterrâneas 

da Superintendência de Obras Hídricas (Sohidra), 
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garante que existem ações sendo implementadas no 

Sertão Central, mas fala em paciência. “Trabalha-

mos com dez máquinas e existem municípios onde 

a situação também é crítica, que estão em colapso. 

A gente entende toda essa situação mas é preciso 

paciência”, diz.

Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento 

Agrário (SDA) diz que nas comunidades onde as 

perfurações dos poços não foram executadas, “tem 

realizado capacitação dos produtores rurais para 

melhor aproveitar a água e que tem instalado cis-

ternas para contornar o problema hídrico que essas 

comunidades vêm enfrentando”.

A comunidade reclama que nenhuma ação do 

governo chegou lá mas a SDA contra-argumenta e 

airma que desenvolve, sim, ações de perfurações e 

instalações de poços nestas comunidades que estão 

parando por problemas hídricos. (J. A. N.).

Diário do Nordeste
Fortaleza, Ceará – Sábado e Domingo,

2 e 3 de julho de 2016.
Matéria de José Avelino Neto
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EPÍLOGO

Tecnologias Simpliicadas para os Pobres
 

Há muitos anos tenho estudado e conhecido de-

monstrações de criatividade tecnológica de grande 

proveito para as populações sem meios inanceiros 

para uso de equipamentos custosos e complexos. 

Noutros casos, são soluções nascidas das necessi-

dades de solução de problemas com baixo custo e 

muito eicientes. São verdadeiros empreendedores 

que transformam adversidade em oportunidade de 

emprego e lucratividade. Na linguagem dos obser-

vadores dessas experiências ocorrentes em várias 

partes do mundo subdesenvolvido, foi criado um 

termo novo chamado de “tecnologia frugal”. O con-

ceito, portanto, de Inovação frugal é “a habilidade 

das pessoas em gerar mais valor econômico e so-
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cial usando menos recursos”. É cumprir tarefas de 

modo a fazer melhor as coisas. Em outras palavras, 

é o que os cientistas ecológicos consagraram mo-

dernamente de desenvolvimento sustentável. 

 Em países como a Índia e a China, os empreen-

dedores emergentes estão adotando inovação frugal 

em larga escala para oferecer assistência médica e 

energia de baixo custo a milhões de pessoas que 

com pouca renda, mas com grandes necessidades 

e aspirações. Para ilustrar essa temática, vou lançar 

mão de relatos de experiências bem ilustrativas so-

bre o assunto. 

 Primeiro, vamos à China, onde uma empresa 

desenvolveu uma solução de telemedicina para aju-

dar médicos nas cidades a tratar remotamente pa-

cientes idosos e pobres de vilarejos chineses. Esta 

solução é baseada em dispositivos médicos simples 

e que podem ser utilizados por proissionais menos 

qualiicados, como enfermeiras, em clínicas rurais 

ou em lugares remotos. A China necessita deses-

peradamente dessa solução médica pouco custosa 

para atender os seus milhões de cidadãos idosos. 
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 Por sua vez, no Quênia, há uma inciativa que 

está despertando interesse em muitos países com 

semelhantes problemas e necessidades. Aqui foi 

desenvolvida uma solução solar doméstica inusi-

tada para a geração de energia elétrica: o sistema 

é constituído de uma caixa que possui um painel 

solar de telhado, três lâmpadas LED, um rádio so-

lar e um carregador para celulares. Para pagar um 

kit de 200 dólares, é usado o telefone celular com 

um inicial de apenas 35 dólares, e então pagando 

o restante através de micro pagamentos diários de 

45 centavos, usando o seu celular. Tendo sido fei-

tos 365 pagamentos, o sistema é desbloqueado, e o 

usuário se torna dono do produto e começa a con-

sumir energia limpa e gratuita. Esta é uma solução 

fantástica para o Quênia, onde 70% da população 

não tem energia elétrica. Essa solução também é 

muito útil para regiões mais remotas e moradias 

rurais isoladas, muito comum no Nordeste, onde o 

custo de instalação de energia elétrica convencional 

é muito dispendiosa. Isso mostra que com inovação 

frugal o importante é que seja usado o máximo pos-
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sível a conectividade móvel, para lidar com aquilo 

que é escasso, que é energia. 

Com inovação frugal, o hemisfério Sul está se 

aproximando e, em alguns casos, até ultrapassan-

do os estágios de pobreza absoluta. De fato, em vez 

de construir hospitais caros, a China está usando 

telemedicina para tratar de maneira econômica 

milhões de pacientes. Em alguns países da África, 

em vez de construir bancos e redes elétricas, estão 

sendo usados pagamentos por celular e utilizando 

micro energia solar limpa. 

A crise econômica prolongada no Ociden-

te tem feito com que pessoas pensem que estão 

prestes a perder seu alto padrão de vida e que en-

frentarão privações. Os economistas preocupados 

com a situação da pobreza acreditam que o jeito de 

sustentar o crescimento nos países menos desen-

volvidos do Ocidente é ensinar as pessoas a faze-

rem mais com menos. Na verdade, muitas empresas 

estão agora adotando a inovação frugal para criar 

produtos acessíveis para consumidores ocidentais. 

Mais exemplos.Uma pequena fábrica criada por 
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Grameen Danone, uma joint venture entre o Gra-

meen Bank de Muhammad Yunus (Prêmio Nobel da 

Paz) é a multinacional de alimentos Danone para 

fazer iogurte de alta qualidade em Bangladesh. Essa 

fábrica tem 10% do tamanho das fábricas atuais da 

Danone e custa muito menos para construir. Esta 

fábrica, diferente de fábricas ocidentais altamente 

automatizadas, usa muitos processos manuais para 

gerar empregos para as comunidades locais. A Da-

none foi tão inspirada por este modelo que combi-

na eiciência econômica e sustentabilidade social, 

que eles estão planejando expandi-lo para outras 

partes do mundo. 

É oportuno esclarecer que a inovação frugal 

em comentário não é de baixa tecnologia. Essa mo-

dalidade de tecnologia frugal também tem a ver com 

criar alta tecnologia, mais barata, e mais acessível 

para mais pessoas. Um exemplo que esta sendo 

muito referenciado sobre o assunto, é o que ocor-

reu na China, no ramo hospitalar. Engenheiros da 

Siemens Healthcare desenvolveram um aparelho de 

tomograia computadorizada fácil de usar por pro-
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issionais de saúde menos qualiicados. Este apa-

relho pode escanear mais pacientes diariamente, e 

ainda consome menos energia, o que é excelente 

para hospitais. Mas também é ótimo para pacientes 

porque isso reduz o custo do tratamento em 30% e 

a dosagem de radiação em até 60%. 

Esta solução foi inicialmente desenvolvida para 

o mercado chinês, mas agora está sendo vendida 

amplamente nos EUA e na Europa, onde hospitais 

são pressionados a entregar serviço de qualidade 

a baixo custo. Mas a revolução da inovação frugal 

no Ocidente é liderada, no entanto, por empreende-

dores inovadores que têm criado soluções incríveis 

para resolver problemas básicos nos EUA e na Eu-

ropa. Vejam o que dizem observadores sobre star-
tups dessas iniciativas.

A primeira foi lançada no Vale do Silício (USA). 

O nome dela é gThrive. Eles fazem sensores sem io 

que parecem réguas plásticas que fazendeiros po-

dem colocar em diferentes partes do campo e pas-

sar a coletar informações detalhadas, como as con-

dições do solo. Esses dados dinâmicos permitem 
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aos fazendeiros aperfeiçoarem o consumo de água 

enquanto melhoram a qualidade dos produtos e o 

rendimento. Uma ótima solução para o Ceará, que 

enfrenta grande escassez de água. O investimento 

se paga em um ano. Em última análise, as popula-

ções das regiões em desenvolvimento deveriam ser 

estimuladas para a criação de soluções frugais para 

beneiciar toda a população na condição de pobre-

za. Esses comentários são exemplos de estratégias 

e medidas que deveriam orientar os planejadores 

e formuladores de politicas pró-pobre, ao invés de 

seguirem as tradicionais e ineicazes transferências 

de renda inócuas. 

O primeiro princípio para a tecnologia frugal 

é: manter a simplicidade. Não criar soluções para 

impressionar a opinião pública. Mas criar soluções 

fáceis de usar e acessíveis, como o aparelho de to-

mograia computadorizada da China. Segundo prin-

cípio: não reinventar a roda. Tentar alavancar re-

cursos e ativos amplamente disponíveis, como usar 

tecnologia celular para oferecer energia limpa ou 

oferecer serviços essenciais para melhorar as con-
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dições de vida das populações de baixa renda. O 

terceiro princípio é: pensar e agir horizontalmente. 

Empresas e o governo  tendem a priorizar iniciativas 

de natureza  vertical, centralizando suas operações 

em grandes fábricas e nas regiões metropolitanas 

mais prósperas  onde está concentrada a riqueza. 

Enim, a estratégia deve ser de desenvolvimento in-

tegrado segundo os critérios de desenvolvimento 

sustentável e com mais justiça social. 


