




Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.

Constituição Federal



Medindo a Pobreza Multidimensional no Brasil usando a 
Abordagem de Consensual



Defendeu que a pobreza pode ser medida:

“Objetivamente e aplicado de forma consistente apenas em termos do conceito 
de privação relativa.…. O termo é entendido de forma mais objetiva do que 
subjetiva.

Indivíduos, famílias e grupos da população podem ser considerados em 
situação de pobreza quando não têm recursos para obter os tipos de dieta, 
participar das atividades e ter as condições de vida e amenidades que são 
habituais, ou pelo menos amplamente incentivadas ou aprovadas, na sociedade 
a que pertencem ”(1979, p 31)

Conceito de Peter Townsend sobre privação relativa



Definições científicas de pobreza

A pobreza pode ser definida como:

recursos insuficientes ao longo do tempo para suprir 
necessidades

O resultado da pobreza é a privação



ODS 1: Erradicação da Pobreza
OBJETIVO 1.2

Até 2030, reduzir pelo menos pela metade a proporção de homens, 
mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas as 
suas dimensões de acordo com as definições nacionais

Indicadores

1.2.1 Proporção da população que vive abaixo da linha de pobreza 
nacional, por sexo e idade

1.2.2 Proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que 
vivem na pobreza em todas as suas dimensões de acordo com as 
definições nacionais



Definindo um modo de vida mínimo aceitável

Medir exige:

• Ir além da renda para olhar para a privação

•Refletir as experiências dos pobres

•Refletir a sociedade à qual se aplicam

•Ter padrões adequados relacionados à idade

•Fornecer uma justificativa clara do motivo pelo qual esses indicadores 
foram escolhidos

• Ser aplicáveis a países de baixa, média e alta renda

•Permitir algum nível de comparações internacionais



Quais dimensões?

Já estabelecido na maioria das definições internacionais e institucionais de 
pobreza ...

“Um ponto de partida razoável”: nutrição, estado de saúde, educação, 
habitação, acesso ao trabalho e segurança pessoal

Atkinson (2016) “Monitoramento da Pobreza Global: Relatório da Comissão 
sobre Pobreza Global”

Estudos usando a Abordagem Consensual já cobrem:

Vida social e familiar, dieta, roupas, acesso médico, acomodação, padrões de 
habitação, acesso educacional, itens domésticos, itens financeiros e itens 
para crianças



Países
Europe:
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Rep, Denmark, 
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, 
Romania, Slovakia, Spain, Sweden, UK

Africa:
Benin, South Africa, Uganda, [Liberia, Niger, Mali]

Asia:
Bangladesh, Hong Kong, Japan, South Korea

Oceania:
Australia, Tonga, Solomon Islands, Tuvalu, New Zealand



Método 



Perguntas sobre Necessidades

Para distinguir quais itens são considerados essenciais, precisamos 
saber:
Quais itens / atividades são necessários que todos os adultos / crianças 
devem poder pagar e que ninguém deve prescindir?
e
(ii) Quais itens / atividades são desejáveis, mas não são necessários?
Os questionários usados para a Abordagem Consensual em todo o mundo 
cobrem uma ampla gama de itens, atividades e serviços além do que é 
tradicionalmente visto como "necessidades básicas" ...
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EUROPEAN UNION - ITENS DE PRIVAÇÃO PARA CRIANÇAS 

Algumas roupas novas

Dois pares de sapatos

Frutas e vegetais frescos diariamente

Carne, frango, peixe diariamente

Livros adequados

Equipamento de lazer ao ar livre

Jogos de salão

Lugar para fazer a lição de casa

Atividades de lazer

Celebrações

Para convidar amigos

Viagens escolares

Feriado

 

Doméstico: Móveis usados (falta obrigatória)
Família: casa com aquecimento adequado
Família: Atrasados
Doméstico: Computador / Internet (falta obrigatória)
Doméstico: Carro (falta forçada)



Existe um consenso?
Em todos os países que realizaram pesquisas usando o método consensual, 
um grau muito alto de consenso foi encontrado entre todos os grupos, 
incluindo:

• Gênero
• Estado civil
• Grupo populacional
• Saúde
• Situação de emprego e ocupação
• Nível de educação
• Número de filhos dependentes
• Insegurança alimentar
• Posse de habitação
• Nível de renda
• Local de residência (urbano e rural)



Um consenso: África do Sul
Por população
grupo

Percentagem
item de pensamento
Essencial para:

Todas as pessoas

‘Socially perceived necessities in South Africa’, Gemma Wright, CASASP, working paper 9, 2012



Existe uma visão comum das necessidades: Europa

Porcentagem de item pensando 'absolutamente necessário': itens filhos

http://www.poverty.ac.uk/system/files/poverty/eurobarometer_child_heatmap.html 

http://www.poverty.ac.uk/system/files/poverty/eurobarometer_child_heatmap.html


Estrutura conceitual para a abordagem 
consensual

Multidimensional 
Poverty and 

Exclusion

Focus 
Groups or 

Survey

Survey 





Desafios do Brasil

Uchôa de Oliveira, F., Nandy, S., Fraga Fernandez, G., Del Vecchio, V., Spaolonzi Queiroz 
Assis, A. E., & Vedovato, L. R. (2021). O que os brasileiros pensam ser necessário para 
que se tenha um padrão de vida digno em seu país? Estudo piloto na cidade de São 
Paulo. Revista Jurídica Trabalho E Desenvolvimento Humano, 4. 
https://doi.org/10.33239/rjtdh.v4.87

http://revistatdh.org/index.php/Revista-TDH/article/view/87 

https://doi.org/10.33239/rjtdh.v4.87
http://revistatdh.org/index.php/Revista-TDH/article/view/87


Desafios do Brasil
As estimativas da pobreza no Brasil têm se baseado em medidas conceitualmente 
estreitas de recursos familiares limitados (principalmente financeiros);
Eles não refletem o fato de que os direitos econômicos e sociais mais amplos de 
muitos brasileiros a um padrão de vida adequado permanecem não atendidos;

A pandemia de Covid-19 está piorando a qualidade de vida em comunidades inteiras, e 
a falta de políticas eficazes representa uma ameaça adicional para a população 
(Tavares e Betti, 2021).



A abordagem adotada

Estágio 1
Questionário desenvolvido a partir da análise de dados coletados em oito grupos focais (GF) realizados em 
Campinas em 2019, antes da pandemia de Covid-19.
Os participantes do GF foram convidados a discutir seus entendimentos sobre a pobreza e a decidir sobre 
um conjunto de itens e atividades para ver o que as pessoas considerariam necessário para um padrão de 
vida aceitável.



A abordagem adotada

Estágio 2
Os entrevistados da pesquisa foram questionados “Para manter um padrão de vida decente no Brasil hoje, ...” 
seguido pela lista de itens. As respostas podem ser necessárias, desejáveis ou não necessárias. Outras questões 
incluíram sobre a (in) segurança alimentar da família, condições básicas de moradia, propriedade de ativos e a 
disponibilidade de "trabalho decente".



Itens / atividades para consideração como "Necessidades 
socialmente percebidas"

1. Ser capaz de ter itens de higiene pessoal para
   tomar banho todos os dias (por exemplo, sabonete)
2. Ser capaz de colocar todas as crianças na escola
3. Ter acesso a água e eletricidade
4. Ter os recursos para usar o transporte público
   para trabalho
5. Ter dois conjuntos de roupas
6. Ter mesas e camas em casa
7. Comer três refeições por dia
8. Ter moradia (própria ou alugada)
9. Comprar medicamentos quando necessário

10. Ter pelo menos dois pares de sapatos
11. Ser capaz de comer arroz / macarrão 
(carboidrato / amido) todos os dias
12. Ter dinheiro suficiente para consertar um 
vazamento no teto nos cômodos principais
13. Ser capaz de pagar os custos da educação de 
todas as crianças (taxas, uniformes, livros, 
materiais)
14. Ser capaz de comer vegetais todos os dias
15. Ter um rádio ou uma televisão
16. Ser capaz de comer carne / frango / porco / 
peixe todos os dias
17. Ser capaz de comemorar em ocasiões 
especiais (por exemplo, aniversários de crianças)



Por que Brasilândia, Paraisópolis e Vietna na 
cidade de São Paulo?

Conveniência
- Atividades do MPT nas três áreas antes da 

pandemia;
Relevância

- Brasilândia é um dos bairros mais letais em 
termos de Covid-19 fatalidades na cidade de São 
Paulo (Secretaria Municipal de Saúde de São 
Paulo, 2020);

- As comunidades de Paraisópolis e Vietnã 
lideraram as respostas ao COVID-19 (Agência 
Pública, 2020).

-

 



Sao Paulo city, Brazil

Vietna, south region

Brasilândia, north region

Population: approximately 300,000

Paraisopolis, south region

Population: approximately 100,000

Population: approximately 3,000

Sao Paulo city population: estimated 
12 milion

Sao Paulo state population: estimated 
46 milion



Brasilandia

Paraisopolis Vietna



Participants



Participants



Participants



Participants



Principais conclusões

Consenso entre as localidades da amostra sobre o que os brasileiros consideram necessário 
para um padrão de vida decente, incluindo a posse de itens materiais e a capacidade de 
participar de atividades sociais e cumprir obrigações costumeiras;

A privação, uma falta forçada de necessidades socialmente percebidas, foi generalizada, com 
altos níveis de insegurança alimentar relatados - não inesperado dado o local do estudo;

Os agregados familiares com crianças correm um risco particular de sofrer múltiplas 
privações.







Pobreza multidimensional por localização



Pobreza multidimensional entre famílias com e sem filhos



Questões de insegurança alimentar



Conclusões
● Apesar da falta de um quadro de amostragem formal, os resultados mostram que as perguntas feitas 

à população foram compreendidas e respondidas de uma forma que permitiu desenvolver uma medida 
de pobreza multidimensional.

● É evidente que há um claro consenso entre os locais da amostra sobre quais itens os brasileiros 
consideram necessários para manter um padrão de vida decente hoje.

● A privação, ou a falta forçada relatada (ou seja, faltou um item porque não era acessível) é 
generalizada, mas isso não era inesperado, visto que o piloto foi executado dentro e entre as 
comunidades da favela.

● O estudo piloto identificou com sucesso que certos grupos são mais propensos a serem pobres e que 
as famílias com crianças correm o risco particular de sofrer múltiplas privações.



Próximos passos

Desenvolvendo a partir desse estudo piloto, as equipes 
do MPT, da Unicamp e de Cardiff desenvolveram uma 
pesquisa em nível municipal de São Paulo que agora 
está sendo realizada com uma amostra representativa 
de 3.000 domicílios.



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by 

Freepik. 

Muito Obrigado!
LRVEDOVA@UNICAMP.BR 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:LRVEDOVA@UNICAMP.BR

