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Inicialmente, no âmbito dessa perspectiva monetária, 

utilizava-se o indicador PIB per capita (Produto Interno Bruto 

per capita) como medida de desenvolvimento e de pobreza. 

Para se chegar a esse dado, divide-se a renda total de 

determinado território (União, Estado ou município) pela 

população do mesmo território. Os limites desse indicador 

são claros: trata-se de uma medida que informa sobre a 

média, e, como tal, não consegue identificar como a renda 

total é distribuída entre a população do território. O PIB per 

capita não consegue captar a desigualdade na distribuição 

de renda. É, assim, um indicador que apresenta limitações 

significativas para subsidiar a elaboração de alternativas 

públicas para o enfrentamento da pobreza, uma vez que não 

consegue identificar a desigualdade na distribuição da renda 

e, com isso, não identifica os pobres.

Uma medida mais eficaz para a identificação dos pobres, 

também afeta a essa abordagem monetária, baseia-se em 

uma metodologia muito utilizada e já consolidada tanto 

no campo acadêmico quanto no campo da administração 

pública e se refere à definição de uma linha de rendimento 

monetário que identifica como pobres aqueles indivíduos ou 

domicílios que apresentem renda inferior a essa linha: a 

linha de pobreza. A linha de pobreza identifica os pobres, 

diferenciando-os dos não pobres. Essa linha é definida 

somando-se o custo de uma cesta básica de alimentos 

que cubra as necessidades nutricionais de uma pessoa 

(segundo a Organização Mundial de Saúde, 2.280 kcal) 

com os custos de outras necessidades  básicas como 

vestuário, moradia, saúde, cuidados pessoais, transporte 

e comunicação, objetos de casa, entre outras. Já a linha 

de indigência identifica os miseráveis como aqueles que 

vivem em situação de pobreza extrema. Para o cálculo da 

linha de indigência, considera-se apenas o custo de uma 

cesta alimentar mínima, sem considerar as demais neces-

sidades. Dessa forma, os indigentes ou miseráveis são 

um subconjunto dos pobres, ou seja, os miseráveis estão 

incluídos entre os pobres (Rocha, 2003, p.63).

Pretende-se neste artigo apresentar informações sobre a 

pobreza em Minas Gerais. Para tanto, o trabalho foi organizado 

em duas partes. Na primeira, situamos como o fenômeno se 

manifesta no Estado, partindo de cada um dos conceitos de 

pobreza utilizados na literatura do campo da Sociologia, uma 

vez que a forma como se conceitua a pobreza tem implicações 

tanto na identificação dos indivíduos pobres ou dos núcleos de 

pobreza no total da população, ou seja, na sua mensuração, 

quanto, fundamentalmente, no desenho das políticas públi-

cas concebidas para sua superação. Empregamos, assim, o 

conceito que adota a insuficiência de renda como definidor da 

situação de pobreza dos indivíduos ou domicílios e outros que 

adotam uma perspectiva multidimensional para caracterizar 

o fenômeno, como o das necessidades básicas insatisfeitas, 

o enfoque das capacidades, o enfoque da exclusão e o da 

vulnerabilidade e riscos. 

Na segunda parte do artigo, apresentamos, com base 

nos dados do Censo Demográfico de 2010, um conjunto 

de informações demográficas e sociais de Minas Gerais que 

contribuem para a visualização do fenômeno da pobreza no 

Estado. Ao longo do texto, procuramos identificar as dife-

renças de manifestação do fenômeno entre as regiões de 

planejamento do Estado.  

1 Conceitos e estratégias de 
mensuração da pobreza

1. 1 – Pobreza como insuficiência de renda

O primeiro enfoque a ser apresentado é o mais tradicional 

e define pobreza como insuficiência de renda. Trata-se de 

uma perspectiva monetária, que utiliza as variáveis renda e 

consumo como representativas da situação de pobreza de 

indivíduos ou de domicílios. Assim, são considerados pobres 

aqueles que não atingem um nível de renda ou de consumo 

capaz de satisfazer as necessidades de sobrevivência.
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e da metodologia da linha da pobreza, de acordo com o Ipea 

e a FJP. Os dados apresentados nos Quadros 1 e 2 foram 

extraídos do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 

produzido pelo Ipea e pela FJP em 2002, tendo como base os 

dados dos Censos Populacionais de 1991 e de 2000. O valor 

do salário-mínimo de 1991 foi atualizado com referência ao 

valor do salário-mínimo praticado em 2000. O salário-mínimo 

em vigor no ano de 2000 correspondia a R$ 151,00 e, dessa 

forma, a metade do salário-mínimo equivalia a R$ 75,50 e 

sua quarta parte, a R$ 37,75.

Nota-se que, entre os anos de 1991 e 2000, houve uma 

redução significativa na incidência da pobreza e da indigência 

no Estado e no País. Em Minas Gerais, essa redução foi mais 

acentuada do que no Brasil. Contudo, o ritmo de redução da 

incidência da pobreza se deu de forma bastante diferenciada 

entre os municípios do Estado.

O cálculo do número de pobres na população brasileira 

varia em função dos valores estabelecidos para a definição das 

linhas de pobreza e de indigência, a depender da metodologia 

utilizada nessa definição. Assim, diferentes instituições, com 

metodologias de medição distintas, chegam a valores diferen-

tes e, portanto, a números também diferentes da pobreza 

e da indigência no País. A definição utilizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pela Fundação João 

Pinheiro (FJP) para a elaboração do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M) vincula o valor de corte da linha 

de pobreza ao salário-mínimo. Pela metodologia adotada por 

essas instituições, a linha de pobreza corresponde à renda 

familiar mensal per capita de metade do salário-mínimo e a 

linha de indigência, à quarta parte. 

A seguir, apresentamos dados que identificam a pobreza 

no Estado de Minas Gerais, a partir da perspectiva monetária 

QUADRO 1 – INCIDÊNCIA DA POBREZA E DA INDIGÊNCIA EM MINAS GERAIS E NO BRASIL, 1991 E 2000

MINAS GERAIS BRASIL

1991 2000 1991 2000

% de indigentes 19,72 12,57 20,24 16,32

% de pobres 43,27 29,77 40,08 32,75

FONTE: PNUD/IPEA/FJP. Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 2002.

QUADRO 2 – OS 10 MUNICÍPIOS COM MAIORES TAXAS DE INCIDÊNCIA DE INDIGÊNCIA E DE POBREZA NO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, SEGUNDO REGIÃO DE PLANEJAMENTO, 1991 E 2000

MUNICÍPIO
REGIÃO DE 

PLANEJAMENTO

% DE PESSOAS COM RENDA PER CAPITA 
ABAIXO DE R$37,75

% DE PESSOAS COM RENDA PER 
CAPITA ABAIXO DE R$75,50

1991 2000 1991 2000

Monte Formoso Jequitinhonha/Mucuri 67,55 64,93 89,31 85,02

São João das 
Missões

Norte de Minas 75,98 63,34 91,47 82,88

Bonito de Minas Norte de Minas 69,00 63,80 88,66 82,62

Padre Carvalho Norte de Minas 45,26 56,38 81,01 81,66

Icaraí de Minas Norte de Minas 52,62 61,30 80,68 80,76

Verdelândia Norte de Minas 52,81 55,60 83,93 80,67

Fruta de Leite Norte de Minas 68,99 57,25 90,93 79,36

Matias Cardoso Norte de Minas 52,96 55,38 82,85 79,15

Ponto dos Volantes Jequitinhonha/Mucuri 64,66 58,04 85,93 78,90

Fronteira dos Vales Jequitinhonha/Mucuri 56,16 55,02 80,78 78,89

FONTE: PNUD/IPEA/FJP. Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 2002.
OBS.: Os municípios estão ordenados a partir da maior incidência de pobreza (% de pessoas com renda abaixo de R$75,50) no ano de 2000, uma vez que a 
indigência é um subconjunto da pobreza. 
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Os dados apresentados no Quadro 3, relativo ao percen-

tual de domicílios pobres e indigentes em Minas Gerais e Regi-

ões de Planejamento, foram extraídos do Censo Demográfico 

de 2010. O valor do salário-mínimo em 2010 correspondia a 

R$ 510,00; assim, a metade equivalia a R$ 255,00, e sua 

quarta parte, a R$ 125,50. 

De acordo com esses dados, a renda mensal per capita 

de 10,97% dos domicílios do Estado é de até a quarta parte 

do salário-mínimo, o que os situa na faixa da indigência; e a 

de 17,85% dos domicílios está na faixa entre um meio e um 

quarto de salário-mínimo, o que os caracteriza como pobres. 

Somadas as duas faixas de rendimentos, há no Estado um 

total de 28,82% de domicílios pobres. 

Os dados mostram que pobreza e indigência se ma-

nifestam de maneira bastante diversa entre as Regiões 

de Planejamento do Estado. As Regiões de Planejamento 

Jequitinhonha/Mucuri e Norte se destacam com maiores 

percentuais de domicílios pobres e indigentes, muito acima da 

média estadual e de outras regiões como Triângulo, Centro 

Oeste, Alto Paranaíba e Central. Nas Regiões de Planeja-

mento Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas, 53,17% e 

50,87% dos domicílios, respectivamente, estão na classe de 

rendimento de até meio salário-mínimo, isto é, são pobres. 

Os indigentes, como subgrupo da pobreza, correspondem 

a 27% do total dos domicílios na Região de Planejamento 

Jequitinhonha/Mucuri e a 24,79% na Região de Planeja-

mento Norte de Minas, contra 5,27% no Triângulo, 5,98% 

no Centro-Oeste e 6,73% no Alto Paranaíba. 

QUADRO 3 – PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS POBRES E INDIGENTES. MINAS GERAIS E REGIÕES DE PLANEJAMENTO, 2010

% DE DOMICÍLIOS COM 
RENDA PER CAPITA DE ATÉ 

½   SALÁRIO-MÍNIMO

% DE DOMICÍLIOS COM 
RENDA PER CAPITA ATÉ ¼  

SALÁRIO-MÍNIMO

% DE DOMICÍLIOS COM 
RENDA PER CAPITA DE ENTRE 

¼ E ½  SALÁRIO-MÍNIMO

MINAS GERAIS 28,72 10,87 17,85

Triângulo 17,54 5,27 12,27

Sul de Minas 24,55 7,26 17,29

Rio Doce 37,47 15,48 21,99

Norte de Minas 50,87 24,79 26,08

Noroeste de Minas 34,74 13,39 21,33

Mata 30,29 11,28 19,01

Jequitinhonha/Mucuri 53,17 27 26,17

Centro-Oeste de Minas 21,35 5,98 15,37

Central 23,8 8,19 15,61

Alto Paranaíba 22,43 6,73 15,7

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2010. 

Os dados apresentados se referem à incidência da 

pobreza, ou seja, à proporção de pessoas ou de domicílios 

com renda inferior ao considerado básico em determinado 

território, no caso brasileiro, inferior a meio salário-mínimo. 

Esses dados, no entanto, fazem-nos refletir também sobre 

a intensidade da pobreza. O conceito de intensidade da 

pobreza busca determinar quão pobres são os pobres, 

identificando a desigualdade também no interior da pobreza. 

Constata-se, com isso, uma parcela da população que está 

muito abaixo da linha da pobreza e, mesmo, da linha de indi-

gência, em uma situação de pobreza crônica. Observando os 

dados dos Quadros 1 e 2, podemos perceber que, embora 

a incidência da pobreza tenha diminuído significativamente 

no Estado entre os anos 1991 e 2000, o mesmo não se 

verifica no que diz respeito à incidência da indigência, com 

uma redução menos significativa no período. Essa situação 

nos remete ao fato de que promover populações que se en-

contram próximas à linha de pobreza para o grupo dos não 

pobres demanda esforços públicos diferenciados daqueles 

necessários para alterar a situação dos que se encontram 

em situação de extrema pobreza. Podemos, com isso, afir-

mar que, embora todos esses sejam considerados pobres, 

a política para a superação da situação de pobreza varia em 

razão de sua intensidade em cada grupo da população. A 

literatura sociológica costuma afirmar que populações que se 

encontram em situação de pobreza crônica estão também 
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em uma situação de inércia, com o acúmulo articulado de 

várias carências.

Uma medida de intensidade de pobreza é a denominada 

“brecha” ou “hiato” da pobreza e busca determinar a distância 

entre a renda das pessoas ou dos domicílios considerados 

pobres e o valor da linha da pobreza, medida em termos de 

percentual do valor dessa linha. O Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil (2002) utiliza os conceitos de “intensidade 

da indigência”1 e de “intensidade da pobreza”2 para se referir 

a essa situação. O Quadro 4, abaixo, apresenta a brecha da 

pobreza e da miséria em Minas, no Brasil e nos dez municípios 

constantes do Quadro 2. 

Observe-se, na comparação dos Quadros 1, 2 e 4 que, 

embora a incidência da indigência e da pobreza tenha decres-

cido, mesmo que em ritmos diferenciados, a intensidade da 

indigência e da pobreza aumentou na maioria dos municípios 

citados. Verifica-se que há municípios em que a intensificação 

da indigência foi extremamente significativa, como é o caso 

de Bonito de Minas, no qual a brecha da indigência era de 

49,33%, em 1991, passando para 78,41%, em 2000, 

apesar de sua incidência ter diminuído na população. Ou seja, 

a indigência dos miseráveis se agravou nessa década, o que 

impõe a adoção de alternativas públicas mais eficazes para a 

superação da pobreza nesses locais. 

1 Intensidade da Indigência – distância que separa a renda domiciliar per capita dos indivíduos indigentes (definidos como os indivíduos com 
renda domiciliar per capita inferior a R$37,75, em 2000) do valor da linha de pobreza, medida em termos de percentual do valor dessa linha 
de pobreza.

2 Intensidade da Pobreza – distância que separa a renda domiciliar per capita média dos indivíduos pobres (definidos como os indivíduos com 
renda domiciliar per capita inferior a R$75,50, em 2000) do valor da linha de pobreza, medida em termos de percentual do valor dessa linha 
de pobreza.

QUADRO 4 – INTENSIDADE DA INDIGÊNCIA E DA POBREZA NO BRASIL, EM MINAS GERAIS E NOS 10 MUNICÍPIOS MAIS 
POBRES DO ESTADO, 1991 E 2000

MUNICÍPIO
REGIÃO DE 

PLANEJAMENTO

INTENSIDADE DA INDIGÊNCIA INTENSIDADE DA POBREZA

1991 2000 1991 2000

Monte Formoso Jequitinhonha/Mucuri 46,42 48,49 62,91 62,86

São João das Missões Norte de Minas 49,42 70,70 66,94 69,88

Bonito de Minas Norte de Minas 49,33 78,41 63,99 74,10

Padre Carvalho Norte de Minas 39,60 62,43 52,34 63,71

Icaraí de Minas Norte de Minas 43,24 62,74 57,11 68,38

Verdelândia Norte de Minas 39,46 52,68 55,03 59,97

Fruta de Leite Norte de Minas 44,81 68,19 62,31 67,43

Matias Cardoso Norte de Minas 41,00 58,72 56,10 62,96

Ponto dos Volantes Jequitinhonha/Mucuri 44,06 55,17 61,86 63,70

Fronteira dos Vales Jequitinhonha/Mucuri 41,09 45,65 57,88 58,11

Minas Gerais 37,50 48,54 45,83 43,78

Brasil 42,04 53,87 49,18 49,68

FONTE: PNUD/IPEA/FJP. Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 2002.

A partir de 2011, com a implementação do Plano Brasil 

sem Miséria, o governo brasileiro passou a adotar oficial-

mente as referências de linha de pobreza e linha de extrema 

pobreza, com vistas a possibilitar o monitoramento das 

ações públicas de enfrentamento à pobreza por meio de um 

indicador de base monetária, mesmo adotando um conceito 

multidimensional de produção e reprodução da pobreza. 

Dessa forma, consideram-se pobres os indivíduos e famílias 

com renda per capita de até R$ 140,00, identificada como 

a linha de corte para o acesso aos benefícios do Programa 

Bolsa-Família (PBF), e consideram-se em situação de extrema 

pobreza aqueles com renda familiar mensal per capita de até 

R$ 70,00, identificada como a linha de corte para o acesso 

aos benefícios do Programa Brasil Sem Miséria. Conforme 
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se observa no Quadro 5, com os dados mais recentes que já 

consideram a delimitação das linhas de pobreza e de extrema 

pobreza, a maior concentração de pessoas sem rendimento, 

em situação de extrema pobreza e de pobreza encontra-se 

nas Regiões de Planejamento Jequitinhonha/Mucuri, Norte 

de Minas e Rio Doce. 

O Quadro 6, por sua vez, apresenta a situação relativa à 

renda domiciliar per capita média, verificando-se a concen-

tração de baixa renda também nas Regiões de Planejamento 

Jequitinhonha/Mucuri, Norte de Minas e Rio Doce. Quando 

os dados são desagregados por situação rural ou urbana 

do domicílio, observa-se grande defasagem entre a renda 

apropriada no campo e no meio urbano, fundamentalmente 

nas Regiões de Planejamento Central e Mata, além de gran-

de concentração de baixa renda no campo nas regiões mais 

pobres do Estado.

QUADRO 5 – POPULAÇÃO RESIDENTE EM DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES,  
POR GRUPOS DE RENDA MENSAL PER CAPITA, 2010 

CENSO DEMOGRÁFICO 2010 – RESULTADOS PRELIMINARES DO UNIVERSO

UNIDADE TOTAL
sem 

rendimentos 
(1)

%

de 1 a 70 
reais %

de 71 a 140 
reais %

141 reais e 
mais %

sem 
resposta % total %

BRASIL 189.791.097 6.840.162

3
,6

0

11.430.465

6
,0

2

20.052.551

1
0

,5
7

151.413.823

7
9

,7
8

54.096

0
,0

3

189.791.097

1
0

0

MINAS GERAIS 19.496.615 465.550

2
,3

9

626.297

3
,2

1

1.857.267
9
,5

3
16.541.994

8
4
,8

5

5.507

0
,0

3

19496615

1
0
0

ALTO PARANAÍBA 651.714 11.917

1
,8

3

6.608

1
,0

1

38.549

5
,9

2

594.619

9
1
,2

4

21

0
,0

0

651.714

1
0
0

CENTRAL 6.938.477 150.187

2
,1

6

112.013

1
,6

1

509.603

7
,3

4

6.163.475
8
8
,8

3
3.199

0
,0

5

6.938.477

1
0
0

CENTRO-OESTE DE 
MINAS

1.113.779 15.256

1
,3

7

9.026

0
,8

1

64.508

5
,7

9

1.024.629

9
2
,0

0

360

0
,0

3

1.113.779

1
0
0

JEQUITINHONHA/
MUCURI

997.767 44.663

4
,4

8

124.967

1
2
,5

2

195.861

1
9
,6

3

632.211

6
3
,3

6

65

0
,0

1

997.767

1
0
0

MATA 2.163.214 47.095

2
,1

8

69.027

3
,1

9

230.621

1
0
,6

6

1.815.942

8
3
,9

5

529

0
,0

2

2.163.214
1
0
0

NOROESTE DE 
MINAS

363.433 10.296

2
,8

3

13.693

3
,7

7

42.298

1
1
,6

4

297.125

8
1
,7

6

21

0
,0

1

363.433

1
0
0

NORTE DE MINAS 1.604.438 63.630

3
,9

7

171.229

1
0

,6
7

298.924

1
8

,6
3

1.070.566

6
6

,7
3

89

0
,0

1

1.604.438

1
0
0

RIO DOCE 1.613.191 54.603

3
,3

8

75.358

4
,6

7

211.830

1
3

,1
3

1.271.173

7
8

,8
0

227

0
,0

1

1.613.191

1
0
0

SUL DE MINAS 2.572.935 41.747

1
,6

2

33.993

1
,3

2

202.677

7
,8

8

2.293.958

8
9
,1

6

560

0
,0

2

2.572.935

1
0
0

TRIÂNGULO 1.477.667 26.156

1
,7

7

10.383

0
,7

0

62.396

4
,2

2

1.378.296

9
3
,2

8

436

0
,0

3

1.477.667

1
0
0

Fonte: IBGE, Resultados preliminares do universo do Censo Demográfico 2010.
(1) Inclusive as pessoas com rendimento nominal mensal domiciliar per capita somente em benefícios.
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QUADRO 6 – DOMICÍLIOS PARTICULARES COM RENDIMENTO NOMINAL MENSAL DOMICILIAR PER CAPITA MÉDIO E POR CLASSE DE RENDA, POR SITUAÇÃO DO 
DOMICÍLIO, SEGUNDO AS REGIÕES DE PLANEJAMENTO  DO ESTADO E SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO, 2010

Unidades da Federação

Valor do rendimento nominal 
médio mensal domiciliar per 

capita dos domicílios particulares 
com rendimento nominal mensal 

domiciliar per capita (1)

Valor do rendimento nominal 
médio mensal domiciliar per capita 

dos domicílios particulares com 
rendimento nominal mensal domiciliar 

per capita de 1 a 70 reais 

Valor do rendimento nominal 
médio mensal domiciliar per capita 

dos domicílios particulares com 
rendimento nominal mensal domiciliar 

per capita de 71 a 140 reais 

Valor do rendimento nominal 
médio mensal domiciliar per capita 

dos domicílios particulares com 
rendimento nominal mensal domiciliar 

per capita de 141 reais  ou mais 

Total Situação do domicílio Total Situação do domicílio Total Situação do domicílio Total Situação do domicílio

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

BRASIL 830,85 904,71 366,92 40,70 42,61 38,74 109,46 110,68 106,47 933,21 984,19 504,67

MINAS GERAIS 773,41 829,50 419,14 43,16 44,27 41,81 111,37 112,42 108,91 841,32 884,25 515,81

ALTO PARANAÍBA 748,21 755,81 699,60 46,86 46,98 46,40 114,00 114,12 113,53 781,51 786,95 745,76

CENTRAL 962,29 993,41 449,56 44,39 44,70 43,45 112,83 113,31 110,15 1.020,09 1.045,72 530,62

CENTRO-OESTE DE 
MINAS

709,52 729,48 557,53 47,23 46,64 49,46 114,39 114,43 114,25 739,24 756,16 603,20

JEQUITINHONHA/
MUCURI

431,14 502,20 291,65 41,53 43,25 40,11 107,85 108,98 106,43 547,18 602,78 410,55

MATA 707,15 775,37 382,63 45,32 45,22 45,40 111,34 112,98 108,88 774,67 824,90 478,82

NOROESTE DE MINAS 612,84 632,03 543,90 44,05 45,33 41,97 110,94 111,37 109,99 678,97 689,81 636,66

NORTE DE MINAS 454,58 521,74 284,32 41,40 43,55 39,73 108,70 110,16 106,33 565,30 615,04 402,72

RIO DOCE 592,69 645,33 360,04 43,17 43,76 42,47 110,55 111,78 108,16 669,20 708,00 459,36

SUL DE MINAS 716,65 765,50 491,43 46,00 45,17 47,70 113,57 113,90 112,95 758,75 800,96 547,37

TRIÂNGULO 893,24 910,68 645,32 43,54 43,86 41,51 114,24 114,23 114,28 921,45 937,76 682,09

Fonte: IBGE, Resultados preliminares do universo do Censo Demográfico 2010.
(1) Exclui os domicílios particulares sem rendimento nominal mensal e sem declaração de rendimento nominal mensal.
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O mapa que se segue ilustra a distribuição dos municípios 

no Estado em função da renda per capita média. Observe-se 

que a mancha dos municípios com menor renda per capita 

e, por conseguinte, com maior incidência de pobreza, se con-

centra nas Regiões de Planejamento Jequitinhonha/Mucuri e 

Norte de Minas, ressaltando, assim, a desigualdade regional.

Fonte: FJP. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), 2011.

As metodologias de identificação da pobreza baseadas na 

renda ou no consumo são criticadas por limitarem o fenômeno 

da pobreza à ausência de renda. Como afirma Carneiro (2005), 

essa perspectiva unidimensional da pobreza, que considera 

apenas a dimensão econômica, acaba por limitar as alternativas 

de intervenção pública à promoção do aumento da renda, por 

via do crescimento econômico ou de políticas de transferência 

de renda. Por essa perspectiva, segundo a autora, resta como 

consequência a ideia de que basta oferecer renda para alterar 

a situação de vida das populações pobres. De acordo com o 

documento Síntesis de los principales enfoques, métodos y 

estrategias para la superación de la pobreza, produzido pelo 

Ministério do Planejamento e Cooperação do Chile, em 2002, 

nem sempre essa estratégia de enfrentamento da pobreza é 

eficiente na consecução de seus objetivos, em face da pos-

sibilidade de intervenção de outras dinâmicas, de natureza 

cultural ou social, que acabam por fazer com que os resultados 

esperados não se efetivem. Ainda segundo Carneiro (2005):

“A suposição otimista de que crescimento econômico 

levaria, por si só, à redução da pobreza, foi mantida 

por muito tempo, com resultados claramente insufi-

cientes. Por muito tempo, acreditou-se que essa seria 

a via mais direta para acabar com a pobreza. Mas a 

realidade é que o crescimento econômico per si não 

tem se mostrado, contudo, suficiente para acabar com 

a pobreza. Evidências empíricas mostram a fragilidade 

desse argumento e demandam a ampliação da abor-

dagem sobre a pobreza e, consequentemente, das 

estratégias de intervenção (Mideplan, 2002, p. 17; 

Sen, 1996). “ (Carneiro, 2005, p. 5)

Apesar das críticas, é consensual tanto no meio acadê-

mico quanto no da administração pública a valoração dessas 

metodologias, por permitirem a individualização de territórios 

ou populações pobres, o que possibilita focalizar o público-alvo 

de políticas de enfrentamento da pobreza, sem grandes difi-
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É por essa metodologia que se constroem mapas de pobreza, 

que traduzem as condições de vida de grupos específicos.

Embora a prioridade do IMRS seja verificar a gestão 

responsável dos municípios, o índice é composto, entre ou-

tros, por indicadores de acesso a bens e serviços públicos 

em diversas dimensões da vida societária, o que possibilita 

observar, também, as condições de pobreza pelo enfoque 

das necessidades básicas insatisfeitas. Assim, entre os indi-

cadores que compõem a dimensão saúde, há dados como o 

percentual de nascidos vivos cujas mães realizaram quatro 

ou mais consultas de pré-natal, o percentual de óbitos por 

causas mal definidas e a cobertura vacinal de tetravalente em 

menores de 1 ano, indicativos do acesso a serviços públicos 

de saúde. No que diz respeito à dimensão habitação e meio 

ambiente, há indicadores que também atestam o acesso a 

serviços na área, como o percentual de população que vive 

em domicílios com água encanada, o percentual de população 

que dispõe de tratamento de esgoto e gasto per capita com 

infraestrutura e meio ambiente.

O IMRS avalia a situação de responsabilidade social na 

gestão dos municípios mineiros por meio das dimensões de 

renda, saúde, educação, segurança pública, gestão, habita-

ção e meio ambiente, cultura e desporto e lazer.  A avaliação 

pode variar  de 0 a 1: quanto mais perto de 1 for o índice do 

município, mais este é considerado responsável em termos 

sociais e, portanto, melhores serão as suas condições para 

promover o acesso a bens e serviços que garantam qualidade 

de vida para sua população. Além do índice composto, que 

relaciona essas diversas dimensões, há também  índices 

resultantes da articulação dos indicadores que definem cada 

uma das dimensões.  

O Quadro 7 apresenta a situação de municípios represen-

tativos da realidade das Regiões de Planejamento do Estado 

no que diz respeito ao IMRS e aos índices das dimensões 

de saúde, educação, renda e emprego, e habitação e meio 

ambiente. Como nos demais dados apresentados, verifica-se 

a recorrência da situação de pobreza nos municípios das 

Regiões de Planejamento Norte e Jequitinhonha/Mucuri, 

mesmo que verificada a partir do enfoque das necessidades 

básicas insatisfeitas, o que nos permite avaliar a pobreza 

como um fenômeno característico do acúmulo de priva-

ções em diversas dimensões, que se reforçam mutuamen-

te. Assim, a ausência de renda acaba por reforçar condições 

de insatisfação de necessidades básicas, e vice-versa. 

Por essa perspectiva, para romper o círculo vicioso da 

pobreza são necessárias ações direcionadas para a satisfação 

culdades. Mesmo que essas populações e territórios sejam 

identificadas apenas pelo viés da insuficiência de renda, essa 

pode ser uma primeira aproximação do fenômeno, com vistas 

à caracterização de seus outros determinantes.

Conforme anteriormente relatado, a abordagem mone-

tária da pobreza é criticada em razão de caracterizar esse 

fenômeno a partir da manifestação de uma única dimensão: a 

ausência de renda. Em abordagens mais amplas do conceito 

de pobreza, considera-se que a ausência de renda, embora 

seja uma condição necessária, não é suficiente para explicar a 

pobreza. Assim, outras dimensões, de caráter não monetário, 

influenciam na condição de pobreza, como o acesso a bens 

e serviços básicos (saúde, educação, moradia, alimentação, 

transporte, infraestrutura sanitária, lazer, cultura, justiça, 

entre outros) e condições de natureza psicossocial, como 

autonomia e participação na vida comunitária e política, por 

exemplo.

1. 2 – Enfoque das necessidades básicas insatisfeitas

O segundo enfoque que apresentaremos é conhecido 

como enfoque das necessidades básicas insatisfeitas. 

Por essa concepção, existe um conjunto de necessidades, 

consideradas básicas, que não dependem necessariamente 

da renda e cuja insatisfação seria determinante da condição 

de pobreza. Assim, são consideradas pobres as pessoas que 

não têm suas necessidades básicas satisfeitas, que não têm 

acesso a uma série de bens e serviços considerados como 

mínimos para uma vida de qualidade. Trata-se, portanto, de 

uma concepção multidimensional de pobreza, que enfatiza 

as condições de acesso a bens e serviços públicos. Cada 

sociedade irá pactuar o que considera básico para uma vida 

de qualidade.

A concepção de pobreza como necessidades básicas insa-

tisfeitas informa uma metodologia de mensuração da pobreza 

também de caráter multidimensional. São exemplares dessa 

concepção os índices compostos, que articulam diversas 

dimensões afetas à qualidade de vida, como o Índice de Qua-

lidade de Vida Urbano (IQVU), elaborado pela Prefeitura de 

Belo Horizonte, e o Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

(IMRS), elaborado pela Fundação João Pinheiro para Minas 

Gerais, conforme a Lei 14.172, de 2002, alterada pela Lei 

15.011, de 2004, de iniciativa da Assembleia Legislativa do 

Estado. Índices como o IQVU e o IMRS buscam medir o acesso 

a bens e serviços ou o efeito desse acesso na qualidade de 

vida das pessoas em determinados espaços geográficos, pos-

sibilitando, então, o mapeamento dessa condição no território. 
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de Belo Horizonte, e a reforma administrativa promovida pelo 

governo da cidade de Fortaleza, na gestão 1997-2000, com 

vistas a possibilitar a atuação intersetorial na promoção de 

direitos sociais (Junqueira, Inojosa e Komatsu, 1997).

das necessidades básicas das populações, articuladas interse-

torialmente, com foco nas famílias e nos territórios em situação 

de risco social. Exemplos de iniciativas públicas que adotam 

essa estratégia são o programa BH-Cidadania, da Prefeitura 

QUADRO 7 – ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL (IMRS) E SUAS DIMENSÕES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO,  
RENDA E EMPREGO, E HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE, DE MUNICÍPIOS REPRESENTATIVOS  

DAS REGIÕES DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, 2008

Município Região de Planejamento
IMRS 
2008

IMRS 
Saúde

IMRS
Educação

IMRS
Renda e 
Emprego

IMRS
Segurança 

Pública

IMRS 
Meio 

Ambiente e 
Habitação

Patos de Minas Alto Paranaíba 0,636 0,774 0,616 0,69 0,360 0,495

Rio Paranaíba Alto Paranaíba 0,620 0,739 0,576 0,79 0,387 0,420

Belo Horizonte Central 0,720 0,879 0,645 0,87 0,361 0,649

Cachoeira da Prata Central 0,609 0,735 0,654 0,68 0,689 0,519

Santana de Pirapama Central 0,585 0,661 0,582 0,54 0,618 0,482

Divinópolis Centro-Oeste 0,607 0,719 0,616 0,73 0,294 0,383

Piracema Centro-Oeste 0,582 0,758 0,589 0,55 0,627 0,371

Monte Formoso Jequitinhonha/Mucuri 0,521 0,549 0,442 0,43 0,621 0,373

Setubinha Jequitinhonha/Mucuri 0,497 0,630 0,411 0,40 0,416 0,441

Teófilo Otoni Jequitinhonha/Mucuri 0,545 0,677 0,522 0,61 0,317 0,327

Araponga Mata 0,581 0,726 0,474 0,49 0,596 0,580

Juiz de Fora Mata 0,675 0,819 0,616 0,74 0,407 0,542

Arinos Noroeste de Minas 0,590 0,653 0,571 0,54 0,547 0,570

Unaí Noroeste de Minas 0,624 0,723 0,597 0,72 0,348 0,580

Bonito de Minas Norte de Minas 0,504 0,563 0,434 0,36 0,585 0,453

Fruta de Leite Norte de Minas 0,534 0,721 0,397 0,42 0,497 0,473

Montes Claros Norte de Minas 0,620 0,791 0,583 0,68 0,289 0,578

Açucena Rio Doce 0,572 0,637 0,510 0,49 0,657 0,451

Timóteo Rio Doce 0,676 0,706 0,628 0,82 0,548 0,698

Caldas Sul de Minas 0,599 0,680 0,620 0,63 0,623 0,322

Três Corações Sul de Minas 0,659 0,738 0,623 0,75 0,567 0,510

Santa Vitória Triângulo 0,613 0,793 0,561 0,69 0,507 0,283

Uberaba Triângulo 0,656 0,779 0,577 0,79 0,320 0,601

Fonte: FJP. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), 2011.
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1.3 – Enfoque das capacidades

Uma terceira abordagem do fenômeno da pobreza é o 

chamado enfoque das capacidades, que informa um índice 

muito conhecido: o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvol-

vimento (PNUD). Ressalte-se que, por meio de convênio com o 

PNUD, a FJP e o Ipea produzem o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M) e o Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil.

Pelo enfoque das capacidades ou das capacitações (do 

inglês capability), a pobreza é entendida como privação de 

capacidades básicas dos indivíduos para realizar os objeti-

vos de uma vida longa, saudável e criativa, desfrutada com 

liberdade, dignidade, autoestima e respeito. Pobres seriam 

aqueles que carecem de capacidades básicas para viver bem 

em seu meio social e que não encontram oportunidades para 

se realizarem como pessoas. De acordo com essa concepção, 

as capacidades não são inatas, pelo contrário, são socialmente 

desenvolvidas e informam as escolhas que as pessoas podem 

fazer ao longo de suas vidas. Se a pobreza é entendida como 

privação de capacidades, deve ser considerada também 

como privação de liberdade, uma vez que a privação de ca-

pacidades reduz a possibilidade de escolhas dos indivíduos. 

Dessa forma, o objetivo do desenvolvimento humano deveria 

ser o da ampliação das escolhas das pessoas, por meio da 

ampliação de capacidades. Segundo o maior expoente dessa 

abordagem do fenômeno da pobreza, o economista indiano 

Amartya Sen, as principais fontes de privação de liberdade 

e, portanto, geradoras de pobreza, são: ausência de renda 

e a destituição social sistemática; carência de oportunidades 

econômicas; deficiências na provisão de serviços públicos; bem 

como desrespeito à autonomia e à dignidade, além da tirania 

e da intolerância políticas. Observe-se que essa concepção 

amplia ainda mais o número de dimensões que incidem na 

determinação da pobreza, incorporando aspectos de natureza 

psicossocial e política. 

As capacidades básicas consideradas essenciais nessa 

abordagem do fenômeno da pobreza dizem respeito a três 

dimensões – longevidade, educação e renda –, justamente 

aquelas que são verificadas pelo IDH. Em sua composição, o IDH 

articula quatro indicadores, afetos às três dimensões citadas. 

Para a dimensão de longevidade, utiliza-se no IDH o indi-

cador “esperança de vida ao nascer”, que expressa o número 

de anos que viveria uma criança recém-nascida se os padrões 

de mortalidade verificados na época de seu nascimento se 

mantivessem os mesmos ao longo de sua vida. 

Para a dimensão educação, até o ano de 2009 era 

utilizada a combinação de dois indicadores: “taxa de alfa-

betização de adultos”, relativa à porcentagem de pessoas 

acima de 15 anos de idade que são alfabetizadas, e “taxa de 

escolarização bruta combinada”, que mede o percentual de 

alunos matriculados nos três níveis de ensino (fundamental, 

médio e superior), independentemente da idade, em relação 

ao número total de pessoas na faixa etária que oficialmente 

corresponde a cada um desses níveis de ensino. A partir do 

Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) de 2010, a 

dimensão educação, no IDH, passou a ser mensurada pela 

combinação de dois outros indicadores. Um deles é a “média 

de anos de escolaridade”, que identifica o número médio de 

anos de ensino que as pessoas com idade a partir dos 25 

anos conseguiram atingir, no sistema educacional adotado 

(no Brasil, atualmente, o ensino fundamental dura nove 

anos, e o ensino médio, três; uma pessoa com doze anos de 

ensino teria completado, portanto, o ensino médio). O outro 

indicador é “anos de escolaridade esperados”, que mede o 

número de anos de escolaridade previsto para uma criança 

em idade de entrada na escola, se os padrões prevalecentes 

das taxas de matrícula por idades permanecerem iguais ao 

longo da sua vida. 

Por fim,  a dimensão renda do IDH era medida, até 2009, 

por meio do indicador PIB per capita, em função da disponibi-

lidade desse dado para todos os países. A partir de 2010, a 

dimensão renda passou a ser medida por meio do indicador 

Renda Nacional Bruta (RNB) per capita, que contabiliza a ren-

da dos residentes de um país, incluindo fluxos internacionais, 

como remessas vindas do exterior e ajuda internacional, e 

excluindo a renda gerada no país, mas repatriada ao exterior. 

Ou seja, a RNB traz um retrato mais preciso do bem-estar 

econômico das pessoas de um país, muito embora apresente 

problemas semelhantes ao PIB per capita, em razão de sua 

limitação no que diz respeito à mensuração da desigualdade 

na distribuição de renda. 

Ainda no enfoque das capacidades, o RDH 2010 apresen-

ta duas outras novidades para a mensuração das situações 

de desigualdades e privações: o IDH ajustado à Desigualdade 

(IDH-D), e o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). O IDH-D 

é uma medida do desenvolvimento humano que leva em conta 

a desigualdade. Ele ajusta o IDH à desigualdade na distribuição 

de cada dimensão – saúde, educação e renda – na população. 

Sob igualdade perfeita, o IDH e o IDH-D são idênticos. Ao 

contrário, quanto menor o IDH-D e maior a diferença entre 

este e o IDH, maior a desigualdade.
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O Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) complementa 

as medidas de pobreza baseadas no rendimento. O Índice de 

Pobreza Multidimensional foi criado para o RDH 2010 pela 

Iniciativa Pobreza e Desenvolvimento Humano de Oxford, da 

Universidade de Oxford, com o apoio do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), como alternativa 

inovadora ao Índice de Pobreza Humana, usado anteriormen-

te nos Relatórios, que propunha uma leitura negativa dos 

indicadores do IDH.

O IPM identifica privações nas mesmas dimensões usadas 

no IDH – saúde, educação e padrões de vida – e identifica o 

número de pessoas que são pobres em várias dimensões e 

as privações que enfrentam no âmbito familiar. As três dimen-

sões do IPM se subdividem em dez indicadores, conforme o 

Quadro 8. São considerados pobres indivíduos ou famílias 

com privações em mais de três indicadores. O IPM tem sido 

utilizado pelo Governo do Estado de Minas Gerais no projeto 

Porta a Porta.

QUADRO 8 – ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM), SEGUNDO SUAS DIMENSÕES E INDICADORES

Dimensão Indicador Há privação se ...
Peso no 
Índice

Educação

Anos de estudo Nenhum membro do domicílio tenha comletado 5 anos de estudos. 16,70%

Matrícula das crianças
Pelo menos uma criança em idade escolar não estiver frequentando a 

escola.
16,70%

Saúde

Mortalidade Infantil Pelo menos uma criança na família tenha morrido. 16,70%

Nutrição Pelo menos uma criança ou um adulto estiverem desnutridos. 16,70%

Padrão de Vida

Eletricidade O domicílio não for servido por eletricidade. 5,60%

Sanitários
A estrutura sanitária não for adequada ou for compartilhada com outros 

domicílios.
5,60%

Água
O domicílio não tiver acesso a água potável ou a fonte de água potável 

estiver a mais de 30 minutos (a pé) de casa.
5,60%

Piso O piso for de terra, areia ou esterco. 5,60%

Combustível para 
cozinhar

A família usar lenha, carvão ou esterco. 5,60%

Bens domésticos
O domicílio não tiver mais de um rádio, TV, telefone, bicicleta ou moto e  

não tiver carro ou trator.
5,60%

FONTE: PNUD. www.pnud.org.br (Acesso em 9/6/2011)

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

utiliza as mesma dimensões, com indicadores semelhantes aos 

utilizados pelo IDH até 2009, adaptados à realidade de municípios 

pertencentes ao Brasil. A alteração mais expressiva diz respeito 

à utilização do indicador “renda domiciliar per capita” para a di-

mensão “renda”, o que, além de precisar melhor a situação da 

renda disponível por habitante, contribui para a geração de outros 

indicadores disponíveis no Atlas de Desenvolvimento Humano no 

Brasil, os quais informam sobre a desigualdade na distribuição 

da renda, como os que já foram apresentados anteriormente. 
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QUADRO 9 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDH-M) E SUAS DIMENSÕES LONGEVIDADE, 
CONHECIMENTO E RENDA, DE MUNICÍPIOS REPRESENTATIVOS DAS REGIÕES DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, 2000

MUNICÍPIO REGIÃO DE PLANEJAMENTO IDH-M
IDH-M 

Longevidade
IDH-M 

Conhecimento
IDH-M Renda

Patos de Minas Alto Paranaíba 0,813 0,816 0,896 0,728

Rio Paranaíba Alto Paranaíba 0,755 0,775 0,815 0,676

Belo Horizonte Central 0,84 0,759 0,929 0,828

Cachoeira da Prata Central 0,787 0,776 0,904 0,681

Santana de Pirapama Central 0,679 0,697 0,767 0,572

Divinópolis Centro-Oeste de Minas 0,831 0,842 0,912 0,740

Piracema Centro-Oeste de Minas 0,710 0,737 0,792 0,601

Monte Formoso Jequitinhonha/Mucuri 0,570 0,595 0,650 0,464

Setubinha Jequitinhonha/Mucuri 0,568 0,607 0,608 0,490

Teófilo Otoni Jequitinhonha/Mucuri 0,742 0,746 0,814 0,666

Araponga Mata 0,657 0,750 0,684 0,536

Juiz de Fora Mata 0,828 0,784 0,920 0,781

Arinos Noroeste de Minas 0,711 0,744 0,814 0,576

Unaí Noroeste de Minas 0,812 0,829 0,860 0,748

Bonito de Minas Norte de Minas 0,580 0,655 0,662 0,423

Fruta de Leite Norte de Minas 0,586 0,701 0,613 0,444

Montes Claros Norte de Minas 0,783 0,787 0,872 0,691

Açucena Rio Doce 0,659 0,715 0,738 0,525

Timóteo Rio Doce 0,831 0,845 0,923 0,724

Caldas Sul de Minas 0,782 0,826 0,817 0,703

Três Corações Sul de Minas 0,780 0,767 0,860 0,714

Santa Vitória Triângulo 0,760 0,787 0,812 0,680

Uberaba Triângulo 0,834 0,815 0,913 0,773

Minas Gerais 0,773 0,759 0,85 0,711

FONTE: PNUD/IPEA/FJP. Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 2002.

Observe-se, pelos dados apresentados no Quadro 9, que 

a manifestação da pobreza pelo enfoque das capacidades é 

mais significativa nos municípios das Regiões de Planejamento 

Norte e Jequitinhonha/Mucuri, confirmando a persistência 

das disparidades regionais também no acúmulo de privações 

características da pobreza.

As alternativas para o enfrentamento da pobreza informa-

das pela concepção de pobreza como privação de capacidades 

são semelhantes àquelas referidas às necessidades básicas 

insatisfeitas, com a agregação, no entanto, de ações dire-

cionadas fundamentalmente à promoção da autonomia das 

pessoas em situação de pobreza. 

1. 4 – Enfoque da exclusão

 O enfoque da exclusão trata a pobreza como um fenô-

meno que articula diversas dimensões de ordem subjetiva, 

como valores, condutas e atitudes (resignação, apatia, res-

sentimento, baixa expectativa de futuro) e de ordem material. 

Essa articulação acaba por manter e reproduzir as situações 

de vulnerabilidade e de destituição. A pobreza, por esse en-

foque, deve ser analisada a partir das relações e interações 

sociais que fomentam a exclusão. 

O enfoque das necessidades básicas insatisfeitas, o en-

foque das capacidades e o enfoque da exclusão convergem 

ao afirmar o caráter multidimensional na determinação da 
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pobreza e a necessidade de ações articuladas e intersetoriais 

para seu enfrentamento. Também é consensual nos três 

enfoques a constatação de que, nas situações de pobreza 

crônica, a articulação de diversas dimensões produz 

a perpetuação da pobreza, por bloquear o acesso às 

condições que poderiam permitir sua superação. Assim, 

a articulação entre determinantes materiais e subjetivos de 

destituição (carência de renda, associada ao acesso precário 

a bens e serviços públicos, e, ainda, a situações de violação 

sistemática de direitos e a dinâmicas familiares e comunitá-

rias não protetivas), bem como entre fatores estruturais e 

conjunturais, acabam por agravar e por perpetuar a condição 

de pobreza. Nessas condições, mesmo que haja crescimento 

econômico, uma importante parcela da população não se 

beneficia desse crescimento, permanecendo do lado de 

fora, permanecendo excluído. As estratégias públicas para a 

inclusão dessa população devem articular, da mesma forma, 

ações promotoras de bem-estar social e de fortalecimento 

de laços societários, tanto familiares como comunitários, o 

que requer um desenho específico para cada tipo de público. 

É por essa razão que as ações das políticas de proteção 

social voltadas para a inclusão social de parcelas da popu-

lação são pouco padronizadas e requerem muita interação 

dos técnicos com o público, com maior discricionariedade 

e poder decisório daqueles que atuam diretamente com a 

população beneficiária (Carneiro, 2005). Essa deveria ser 

uma característica estruturante das políticas sociais com 

abordagem multidimensional. 

1. 5 – Enfoque de vulnerabilidade e riscos

A abordagem mais abrangente sobre a pobreza, que 

incorpora todas as concepções anteriormente apresenta-

das (privação de renda, necessidades básicas insatisfeitas, 

privação de capacidades e exclusão social), é a da vulne-

rabilidade e riscos. Esse enfoque analisa a pobreza como 

a manifestação articulada de três dimensões que confor-

mam a cadeia de riscos (do inglês risk chain): os eventos 

de risco, a resposta que os indivíduos ou as comunidades 

podem dar a esses eventos, e, por fim, os resultados que 

a combinação dessas duas dimensões (eventos de risco e 

capacidade de resposta) podem provocar em termos de 

bem-estar. As respostas aos eventos de risco podem ser 

adotadas antes (ex ante) ou depois (ex post) de sua ocorrên-

cia. Assim, as respostas ex ante são aquelas destinadas à 

prevenção à exposição a riscos ou à mitigação dos efeitos 

dessa exposição. Já as respostas ex post dizem respeito 

ao enfrentamento dos riscos depois da ocorrência desses 

eventos. Isso nos remete a três modalidades de respostas 

públicas a eventos de risco – ações de prevenção, de mi-

tigação e de enfrentamento de riscos –, o que, de forma 

articulada, podem conformar uma estratégia pública de 

proteção social.

Uma das concepções mais consolidadas no âmbito da 

abordagem de vulnerabilidade e riscos é a adotada pelo Banco 

Mundial, conhecida como “Manejo de Riscos”. Por essa con-

cepção, as situações de vulnerabilidade também envolvem três 

dimensões: os ativos humanos, físicos, financeiros e sociais 

de indivíduos ou coletividades; as estratégias de uso desses 

ativos; e as oportunidades oferecidas a esses indivíduos e 

coletividades pelo Estado, pela sociedade e pelo mercado 

para a aquisição desses ativos. Assim, os ativos acumulados 

por indivíduos e coletividades, associados às estratégias 

escolhidas para sua utilização, determinam a capacidade de 

resposta a eventos de risco e o acesso às oportunidades que 

o contexto oferece. 

A literatura afeta à abordagem das vulnerabilidades e 

riscos também afirma a importância do componente terri-

torial para o dimensionamento da condição de vulnerabili-

dade. Por essa concepção, o território importa no acesso 

a oportunidades e, assim, no acúmulo de ativos. Dessa 

forma, áreas e regiões segregadas precisam ser claramente 

identificadas como unidades de intervenção específica do 

Estado, para a promoção da aquisição de ativos, a oferta 

de oportunidades e o estabelecimento de respostas públicas 

para a prevenção, a mitigação e o enfrentamento de eventos 

de risco. Assim, áreas como as Regiões de Planejamento 

Norte e Jequitinhonha/Mucuri deveriam ser merecedoras 

de uma atuação específica do Estado para o incremento da 

capacidade de resposta a riscos por parte de sua popula-

ção, uma vez que esta se encontra em situação de maior 

vulnerabilidade.

O Quadro 10 apresenta dados de municípios represen-

tativos da realidade das regiões de planejamento do Estado 

relativos às dimensões de saúde, educação e proteção social. 

Se associados aos dados de renda, anteriormente apresen-

tados, é possível verificar a articulação de diversos vetores 

de destituição na determinação da pobreza. Esses dados 

possibilitam, ainda, a verificação da desigualdade regional 

também no acesso a bens e serviços básicos nas dimensões 

citadas: as piores situações são verificadas nos municípios 

representantes das Regiões de Planejamento Norte de Minas 

e Jequitinhonha/Mucuri.
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QUADRO 10 – INDICADORES DE VULNERABILIDADE EM MINAS GERAIS  
E EM MUNICÍPIOS REPRESENTATIVOS DAS REGIÕES DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, 2010*

Município Região

% de 
domicílios 

particulares 
permanentes  

com 
abastecimento 
de água por 

rede geral **

Taxa bruta de 
mortalidade 

– por mil 
habitantes 

% óbitos por 
causa mal 

definida sem 
assistência 

média 

Taxa de 
crianças que 
frequentam 

o ensino 
fundamental na 
série adequada 

Taxa de 
adolescentes 

que frequentam 
o ensino 

médio na série 
adequada 

Taxa de 
emprego no 
setor formal 

Patos de Minas Alto Paranaíba 90,93 5,74 0,13 79,30 60,00 34,80

Santa Rosa da Serra Alto Paranaíba 85,63 3,41 9,09 85,85 49,78 16,70

Conceição do Mato 
Dentro

Central 65,82 2,29 12,20 75,00 34,85 18,70

Belo Horizonte Central 99,71 6,18 0,10 87,56 59,44 80,40

Igaratinga
Centro Oeste de 

Minas
83,57 5,40 10,00 75,40 29,78 39,90

Divinópolis
Centro Oeste de 

Minas
95,86 5,99 0,78 80,56 54,12 36,40

Chapada do Norte
Jequitinhonha/

Mucuri
46,38 3,16 27,08 65,57 30,01 7,8

Teófilo Otoni
Jequitinhonha/

Mucuri
83,73 7,87 0,09 74,69 41,35 26,80

Simonésia Mata 44,46 6,50 19,33 74,28 33,63 5,40

Rodeiro Mata 89,10 6,70 2,17 78,89 35,73 63,30

Buritis
Noroeste de 

Minas
70,51 5,67 10,85 72,32 46,63 19,70

João Pinheiro
Noroeste de 

Minas
82,02 5,61 0,79 81,52 48,14 35,70

Urucuia Norte de Minas 58,30 3,38 37,5 49,63 32,23 7,5

Cristália Norte de Minas 70,34 4,69 48,15 73,08 34,11 12,80

Montes Claros Norte de Minas 91,34 5,26 1,89 80,16 57,83 29,00

São Sebastião do 
Maranhão

Rio Doce 38,08 5,54 45,76 66,48 38,55 9,30

Ipatinga Rio Doce 89,78 5,04 0,08 84,12 62,73 47,60

Toledo Sul de Minas 49,84 5,03 3,45 75,57 51,78 14,60

Pouso Alegre Sul de Minas 90,77 5,49 1,53 76,32 47,98 44,80

União de Minas Triângulo 58,81 5,43 25,00 66,73 47,41 47,90

Canápolis Triângulo 87,74 5,63 1,56 80,32 48,86 42,40

* Foram selecionados, apenas entre os municípios que continham todos os dados da tabela, dois municípios que representavam a média dos piores e dos 
melhores índices de cada região.
**Dado referente ao Censo Demográfico 2010. Os demais dados foram retirados do IMRS, versão 2011, tendo todos o ano de 2010 como referência.

3 O IDF considera as seguintes dimensões: vulnerabilidade, acesso ao conhecimento, acesso ao trabalho, disponibilidade de recursos, desen-
volvimento infantil e condição habitacional.

Conhecer a realidade em que as famílias estão inseridas pos-

sibilita uma intervenção pública mais bem focalizada. Diante 

dessa necessidade e norteados pelo enfoque das vulnerabili-

dades e riscos, Barros, Carvalho e Franco (2003) criaram o 

Índice de Desenvolvimento Familiar (IDF)3, que permite agrupar 

qualquer número de indicadores e dimensões sem restrição 

a sistemas de ponderação. 

Tomando como referência o IDF, a Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio do Observatório 

de Desenvolvimento Social, criou o Índice de Desproteção 

Social (IDS), um índice sintético, formado a partir de variáveis 

selecionadas para quatro dimensões ou eixos estruturantes 

do sistema de proteção social brasileiro: a) trabalho e em-

prego; b) assistência social e combate à pobreza; c) direitos 
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incondicionais de cidadania social; e d) infraestrutura social. 

Esses eixos são resultado de um agrupamento de políticas 

existentes, segundo uma classificação possível para as mo-

dalidades de intervenção social, e abrangem políticas com 

objetivos, origens e motivações minimamente semelhantes. 

O eixo trabalho e emprego é composto pela participação 

formal no mercado de trabalho e pelas políticas de caráter 

contributivo. O eixo assistência social e combate à pobreza 

agrega as políticas que objetivam fornecer aos cidadãos insu-

mos que lhes possibilitem viver com mais dignidade e romper 

com o ciclo intergeracional de pobreza. Nesse eixo, estima-se 

que as pessoas que recebem algum benefício governamental 

estão sujeitas a menos desproteção do que aquelas que não 

recebem. O eixo dos direitos incondicionais de cidadania 

reúne as políticas de saúde e educação. No eixo infraestru-

tura social, por sua vez, estão as políticas de habitação, 

saneamento e transporte urbano, que historicamente não 

foram incorporadas ao sistema de proteção social brasileiro. 

Cada um desses eixos é composto por um conjunto de 

variáveis que possibilita identificar situações de exposição 

à vulnerabilidade e risco social, acompanhar as políticas de 

proteção social ao longo do tempo e avaliar o desempenho 

de projetos e programas de governo destinados ao públi-

co com perfil do Cadastro Único para Programas Sociais 

(CadÚnico)4.

Os indicadores para cada eixo têm como base de dados 

o CadÚnico, devido às possibilidades de manuseio do banco 

de dados e das características dos indivíduos cadastrados, 

a saber: (1) indivíduos com renda per capita inferior a meio 

salário-mínimo ou renda familiar total de até três salários 

mínimos; (2) número absoluto de cadastrados, uma vez que 

parcela expressiva da população abaixo da linha de pobreza 

encontra-se cadastrada; (3) possibilidade de desagregação 

dos dados até o nível dos indivíduos e famílias; e, por fim, 

(4) possibilidade de agregação dos dados até os níveis locais 

e regionais.

4 O CadÚnico é aplicado a todas as famílias com renda mensal per capita de até meio salário mínimo. De acordo com a PNAD 2006, há uma 
estimativa de 2.283.444 famílias com esse perfil no Estado,  94,12% das quais já estão cadastradas.

 IDS médio por Município
Minas Gerais, 2010

Norte de Minas

Centro-Oeste

Alto Paranaíba

Noroeste de Minas

Central

Vale Rio Doce

Jequitinhonha

Triângulo Mineiro

Sul de Minas

LEGENDA:

Índice de Desproteção Social
 (Municípios)

 Regiões de PlanejamentoZona da Mata

acima de 0,75 (Alta Desproteção)

0,60 - 0,75

0,45 - 0,60

0,30 - 0,45

0,15 - 0,30

0 - 0,15  (Baixa Desproteção)

Elaborado por: Observatório de Desenvolvimento Social – Sedese Minas Gerais
GCS SAD69

Fonte Plano de Fundo: GeoMinas
Fonte dos Dados: CADUNICO Julho 2010 (Dados Preliminares)

FONTE: Sedese – Observatório de Desenvolvimento Social. Índice de Desproteção Social (IDS), 2010.
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Entretanto, se compararmos o percentual de cresci-

mento populacional com o percentual de nascidos vivos 

registrados em 2010, em cada região, percebemos que 

as Regiões de Planejamento Jequitinhonha/Mucuri e Norte 

tiveram um percentual de crescimento abaixo do Estado e 

de nascimento muito acima do Estado, sugerindo assim 

um movimento migratório da população para as Regiões de 

Planejamento Alto Paranaíba e Centro-Oeste, que tiveram 

maior taxa de crescimento populacional aliada a menor 

taxa de nascimento.

Quanto à distribuição da população mineira, 85% 

encontra-se na área urbana e 15% na área rural, índices 

semelhantes à média nacional. A população rural do Esta-

do é a segunda maior do País. Observa-se, no Gráfico 1, 

que nas Regiões de Planejamento Jequitinhonha/Mucuri e 

Norte de Minas cerca de um terço da população vive em 

área rural. Precisamente essas regiões são as de maior 

concentração de domicílios pobres, conforme já estudado 

no item 1.1 deste artigo. Segundo o relatório Pobreza Ru-

ral 2011, produzido pela Organização das Nações Unidas  

(ONU), apesar de mais de 350 milhões de habitantes de 

zonas rurais terem escapado da pobreza nos últimos dez 

anos, a maioria dos pobres do mundo continua morando 

nessas áreas. O documento pede mais investimento na 

agricultura e mais esforços para aumentar os meios de 

subsistência das populações rurais. (http://www.brasil.

gov.br/noticias/arquivos/2010/12/9).

O IDS médio por município apresenta o valor médio das 

desproteções em cada um dos municípios mineiros, levando 

em conta todas as informações disponíveis em todos os 

eixos que compõem o IDS. Observando o mapa, é possível 

identificar visualmente certos padrões de distribuição do valor 

médio das desproteções no Estado, a exemplo das Regiões de 

Planejamento Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas, que 

apresentam IDS alto, contrastando com as demais regiões do 

Estado. Com o mapa, fica patente a utilidade do índice para 

identificar áreas com grande necessidade de intervenção 

regionalizada do poder público.

2A situação social de Minas Gerais: a 
pobreza em evidência

2.1. Dados demográficos

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a popu-

lação de Minas Gerais passou de 17.891.494 em 2000 

para 19.597.330 em 2010 – um crescimento de 9,53%. O 

crescimento populacional das Regiões de Planejamento Alto 

Paranaíba, Central, Centro-Oeste e Triângulo ficou acima des-

se índice, e o das Regiões de Planejamento Jequitinhonha/

Mucuri, Zona da Mata, Norte, Rio Doce e Sul de Minas ficou 

abaixo. O percentual de crescimento da Região de Planeja-

mento Noroeste foi semelhante ao do Estado.

Gráfico 1 – Proporção da população rural e urbana nas regiões e em Minas Gerais, 2010
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2010. 
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A distribuição etária da população mineira atualmente é 

de 31% de pessoas com idade entre 0 e 19 anos e de 11% 

de pessoas com mais de 60 anos. Não há grande variação 

entre as regiões de planejamento em relação à média do Es-

tado. Destaca-se, contudo, que nas Regiões de Planejamento 

Jequitinhonha/Mucuri, Norte de Minas e Noroeste de Minas 

há um percentual maior de crianças e adolescentes, o que 

significa maior número de dependentes da renda dos adultos 

em idade ativa e a necessidade de políticas voltadas para 

crianças e adolescentes nestas regiões. As Regiões de Pla-

nejamento Noroeste e Norte de Minas também apresentam 

menor percentual de população idosa. 

Gráfico 2 – Distribuição da população, por faixa etária, em Minas e nas regiões de Planejamento, 2010

Alto Paranaíba

Central

Centro-Oeste de Minas

Jequitinhonha/Mucuri

Mata

Noroeste de Minas

Norte de Minas

Rio Doce

Sul de Minas

Triângulo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6%

6%

6%

8%

6%

7%

8%

7%

6%

6%

7%

7%

7%

9%

7%

8%

9%

8%

7%

7%

8%

8%

8%

10%

8%

10%

10%

9%

8%

8%

5%

5%

5%

6%

5%

6%

6%

6%

5%

5%

3%

3%

3%

4%

3%

4%

4%

3%

3%

3%

9%

9%

9%

9%

8%

9%

9%

9%

8%

9%

9%

9%

9%

8%

8%

9%

9%

8%

8%

9%

8%

9%

8%

7%

8%

8%

8%

8%

8%

9%

8%

7%

7%

6%

7%

7%

6%

7%

7%

8%

14%

14%

14%

12%

14%

13%

12%

13%

14%

14%

11%

10%

11%

9%

11%

9%

9%

10%

11%

11%

6%

6%

7%

6%

7%

5%

6%

6%

7%

6%

5%

5%

6%

6%

6%

4%

5%

6%

6%

5%
60 a 69 anos

50 a 59 anos

40 a 49 anos

35 a 39 anos

30 a 34 anos

25 a 29 anos

20 a 24 anos

18 ou 19 anos

15 a 17 anos

10 a 14 anos

5 a 9 anos

0 a 4 anos

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2010. 

Em Minas Gerais, assim como no País, a taxa de fecundi-

dade encontra-se em queda. Em 2009, a taxa de fecundidade 

em Minas Gerais era de 1,87, grandeza abaixo da taxa de 

reposição, que é de 2,1. 

A razão de dependência de idosos (razão entre o número 

de idosos com 60 anos e mais e jovens de 16 anos e mais) 

em Minas Gerais era, em 2009, de 16,1, abaixo da média 

do Sudeste, que era de 16,6.  No início da década de 2000, 

a razão de dependência de idosos do Estado era maior que a 

média da região Sudeste. Isso significa que o número de ido-

sos tem aumentado, enquanto o número de pessoas adultas 

tem diminuído. Essa alteração está coerente com as taxas 

de fecundidade observadas na região e relaciona-se com as 

mudanças do perfil de fluxos migratórios de jovens no Estado.

2.2. Renda 

O Gráfico 3 apresenta os dados dos domicílios por classe 

de rendimento para o Estado e para suas regiões de plane-

jamento. Mais uma vez, é possível observar a desigualdade 

entre as regiões. Exemplo disso é a distribuição de domicílios 

com rendimento mensal per capita de até meio salário-mínimo, 

classe de rendimento de mais da metade dos domicílios das 

Regiões de Planejamento Jequitinhonha/Mucuri e Norte de 

Minas. Do ponto de vista da renda, essas regiões se dis-

tanciam muito da média estadual e das outras Regiões de 

Planejamento como Triângulo, Centro-Oeste, Alto Paranaíba 

e Central.

Nas Regiões de Planejamento Jequitinhonha/Mucuri e 

Norte de Minas há grande percentual de domicílios sem ren-

dimentos (5,49% e 4,83% respectivamente). Esse percentual 

supera o de domicílios com renda de três salários ou mais 

(2,87% e 3,36%, respectivamente).

O rendimento médio da população em Minas Gerais, 

ilustrado no Gráfico 4 era, em 2010, de R$ 537,73. Há 

diferenças significativas entre as regiões de planejamento 

do Estado também em relação ao rendimento médio da 

população. As Regiões de Planejamento Norte de Minas e 

Jequitinhonha/Mucuri apresentam os menores rendimentos 

médios do Estado, R$ 356,98 e R$ 378,8, respectivamente. 

Observa-se que o rendimento médio da Região de Planeja-

mento Norte é quase a metade da renda média do Triângulo, 

que é de R$ 699,40. 
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Gráfico 3 – Percentual de domicílios por classes de rendimento, 2010
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       Gráfico 4 – Renda per capita média das regiões de planejamento – MG, 2010 
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 Fonte: FJP. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), 2011.

Gráfico 5 – Proporção da população alfabetizada em relação ao total da população, 2010
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QUADRO 11 – PROPORÇÃO DE MATRÍCULAS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E  
MÉDIO EM RELAÇÃO ÀS FAIXAS ETÁRIAS NO ESTADO E NAS REGIÕES DE PLANEJAMENTO, 2009

Região de Planejamento População de 5 a 
17 anos

Matrícula 
- Ensino 

fundamental – 
2009

Percentual 
de matrículas 

no ensino 
fundamental

População de 15 
a 24 anos

Matrícula - 
Ensino médio 

– 2009

Percentual de 
matrículas no 
ensino médio

Alto Paranaíba 134.658 97.078 72,09 112.711 27.150 24,09

Central 1.426.224 1.088.060 76,29 1.223.178 302.015 24,69

Centro Oeste de Minas 223.753 164.481 73,51 193.208 44.173 22,86

Jequitinhonha/Mucuri 256.093 200.155 78,16 187.986 44.277 23,55

Mata 442.269 333.978 75,51 368.488 79.530 21,58

Noroeste de Minas 88.261 64.941 73,58 67.124 18.073 26,92

Norte de Minas 407.401 303.208 74,42 318.955 80.427 25,22

Rio Doce 366.965 277.947 75,74 285.786 66.388 23,23

Sul de Minas 527.629 387.381 73,42 435.391 105.164 24,15

Triângulo 285.472 202.105 70,8 259.942 57.636 22,17

Minas Gerais 4.158.725 3.119.334 75,01 3.452.769 824.833 23,89

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. acesso em fevereiro de 2012
 

Gráfico 6 – Gasto per capita com atividades de educação média dos municípios da região
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Fonte: FJP. Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), 2011. 

2.3 – Educação

Em Minas Gerais, 85% da população residente é alfabeti-

zada. A média de alfabetização é ainda maior nas Regiões de 

Planejamento Central, Triângulo, Centro-Oeste, Alto Paranaí-

ba, Sul de Minas e Mata. Jequitinhonha/Mucuri apresenta o 

menor percentual de população alfabetizada (73%), seguida 

das Regiões de Planejamento Norte (78%), Rio Doce (82%) 

e Noroeste (83%). 

Os índices de escolaridade de Minas Gerais, medida pela 

média de anos de estudo da população de 15 anos ou mais, 

foram menores do que os do Sudeste e os do País durante 

toda a última década. O Quadro 11 ilustra a proporção da 

população alfabetizada de Minas Gerais e das Regiões de Pla-

nejamento do Estado, a razão de estabelecimentos de ensino 

em relação à população da região e o número de matrículas 

nos ensinos fundamental e médio.
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A  oferta de estabelecimentos de ensino e a proporção 

de professor por aluno nas Regiões de Planejamento Je-

quitinhonha/Mucuri e Mata são maiores do que a média 

observada em Minas Gerais, dados coerentes com a maior 

proporção de matrículas no ensino fundamental nas Regi-

ões de Planejamento Jequitinhonha/Mucuri (78,16%), Rio 

Doce (75,74%) e Mata (75,51%) em relação ao Estado 

(75,01%), o que poderia indicar maiores investimentos na 

educação nessas regiões nos últimos anos. Entretanto, o 

Gráfico 6, que apresenta os dados relativos aos gastos per 

capita com atividades de educação, não corrobora essa 

Gráfico 7 – Abastecimento de àgua e energia elétrica nos domicílios
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2010. 

Gráfico 8 – Tipos de esgotamento sanitário por regiões, 2010
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2010. 

inferência, uma vez que os gastos per capita nas Regiões 

de Planejamento Jequitinhonha/Mucuri, Rio Doce, Sul de 

Minas e Norte estão abaixo da linha do valor médio verifi-

cado no Estado. 

2.4. Acesso à energia elétrica, água e esgotamento 

sanitário

Em Minas Gerais, 99% da população tem acesso à energia 

elétrica. Apenas nas Regiões de Planejamento Jequitinhonha/

Mucuri (97%), Noroeste (97%), Norte (98%) e Rio Doce 

(99%) o acesso não é universalizado, conforme o Gráfico 7.

O Gráfico 7 mostra também que 14% dos domicílios do 

Estado não têm acesso à rede de abastecimento de água. 

Esse acesso varia de acordo com a Região de Planejamento 

do Estado:  Central e Triângulo apresentam os maiores per-

centuais de abastecimento de água, com, respectivamente, 

94% e 93% de seus domicílios cobertos por esse serviço, 

ao passo que na Região de Planejamento Jequitinhonha/

Mucuri apenas 69% dos domicílios são ligados à rede de 

abastecimento de água.   

Quanto ao esgotamento sanitário, o Gráfico 8 mostra que 

os menores índices de rede geral de esgoto estão nas Regi-

ões de Planejamento Norte de Minas (33%), Jequitinhonha/

Mucuri (50%) e Noroeste (58%). Também o Norte de Minas, 

Jequitinhonha/Mucuri e Noroeste apresentam os maiores 

percentuais de residências que não tinham nenhuma forma 

de esgotamento.
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O fenômeno da pobreza em Minas Gerais se manifesta 

inscrito regionalmente. Somente uma atuação articulada da 

oferta de bens e serviços públicos poderá transformar essa 

situação. O reconhecimento do caráter multidimensional 

da pobreza e a identificação das áreas em que ela ocorre 

deveria, por conseguinte, orientar uma atuação específica e 

intersetorial do Estado. 
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Conclusão

Buscamos mostrar ao longo desse artigo como a pobreza 

se manifesta em Minas Gerais, tomando como referência os 

diversos conceitos de pobreza presentes na literatura socioló-

gica. Os dados nos levam a concluir que nas últimas décadas 

houve melhora dos indicadores sociais para o Estado, o que 

sugere uma redução da incidência da pobreza. No entanto, 

essa redução não ocorreu no mesmo ritmo em todo o ter-

ritório estadual: há uma evidente desigualdade regional nos  

indicadores de pobreza.

De acordo com as várias concepções de pobreza utiliza-

das neste artigo e com a regionalização das informações, 

constatou-se que nas Regiões de Planejamento Jequitinhonha/

Mucuri e Norte de Minas a pobreza aparece de forma mais 

expressiva. Na perspectiva da insuficiência de renda, essas 

regiões se destacam pelos maiores percentuais de domicí-

lios pobres e de população com menores rendimentos. Nas 

perspectivas que consideram o  caráter multidimensional do 

fenômeno, em qualquer uma das dimensões utilizadas como 

referência, as mesmas regiões se destacam.

Os dados apresentados explicitam, assim, que a pobreza 

é fenômeno característico do acúmulo de privação em diver-

sas dimensões que se reforçam mutuamente. À dimensão 

monetária se somam outras relacionadas à saúde, à educa-

ção, à habitação, ao meio ambiente e ao padrão de vida. A 

insuficiência ou ausência de renda acaba por reforçar o não 

atendimento das necessidades referentes às outras dimen-

sões, que, por sua vez, aumentam a insuficiência de renda. 

Dessa forma, fica cada vez mais difícil para a população pobre 

se beneficiar dos processos de crescimento econômico. Nas 

situações crônicas, portanto, a articulação de diversas dimen-

sões produz a perpetuação da pobreza, por bloquear o acesso 

às condições que poderiam permitir sua superação. É o que 

se observa fundamentalmente nas Regiões de Planejamento 

Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas. 


