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Introdução

Até o fim dos anos 60, os centros acadêmicos internacionais e as instituições

orientados para o financiamento do desenvolvimento acreditavam que o processo de

crescimento econômico era a condição necessária e suficiente para prover o progresso

material à toda uma população. A partir desta época, verificou-se que, mesmo nos

países ricos onde se presenciou um grau de prosperidade sem precedentes nos quase 20

anos após o término da Segunda Guerra Mundial, havia um núcleo remanescente de

pobreza e de exclusão social, sem mencionar os países subdesenvolvidos nos quais a

expansão econômica promovia o aumento de bem-estar de uma parcela da população e,

simultaneamente, gerava crescentes desigualdades sociais.

É, sob este quadro social, que começam a florescer, nos centros de vanguarda

(basicamente, Estados Unidos e Grã-Bretanha), intensos debates acerca da

conceituação e mensuração da pobreza. No início da década de 80, havia-se formado

um pensamento uniforme sobre este assunto a partir das intervenções do brilhante

economista Amartya Seno

No Brasil, desde o início dos anos 70, a discussão grrou ao redor das

desigualdades sociais resultantes do crescimento acelerado do produto, não se

importando com a questão da pobreza propriamente dita. Este tema era ignorado talvez

pela confusão entre ambos os conceitos. Desigualdade e pobreza possuem uma relação

clara entre si. Entretanto, são questões diferentes. Um país pode ter um elevado índice

de desigualdade, mas não possuir nenhum pobre. De outra forma, as famílias podem

auferir quase a mesma renda per capita, portanto um grau de desigualdade ínfimo, mas

todos serem pobres.



A partir do começo dos anos 80, alguns poucos autores, no Brasil, iniciam a

trabalhar com a questão da pobreza e, somente com o fim do regime militar, é que o

debate se intensifica, chegando nos anos 90 a ser incorporado na agenda política.

o número de pobres no Brasil, atualmente, é um assunto polêmico. Há

autores que afmnam que a incidência da pobreza teve um ligeiro declínio ao longo dos

anos 80, passando de 34% em 1981 para 30% em 1990 (Rocha, 1994), ao passo que

outras instituições dizem exatamente o contrário, i. e., que a proporção de famílias

pobres aumentou de 39% em 1979 para 43% em 1990, motivada sobretudo pelo

aumento da quantidade de domicílios pobres nas cidades (CEPAL, 1992). Apesar dessa

divergência, a percepção da pobreza nos grandes centros urbanos é visível e

inescapável, mesmo para o cidadão mais insensível.

São Paulo, sendo a maior cidade brasileira e da América do Sul, o centro

dinâmico da economia nacional do ponto de vista comercial e financeiro, ainda assim

reúne provavelmente um número elevado de um contingente populacional pobre (os

trabalhos sobre mensuração de pobreza normalmente abrangem a região metropolitana

de São Paulo). Talvez uma das razões que fazem esta cidade apresentar um quadro

social tão negativo seja a sua própria dinamicidade. Por estar passando por um

processo de transformação e sofisticação bastante rápido, o seu mercado de trabalho

toma-se cada vez mais incapaz de incorporar a maioria da mão-de-obra pouco

qualificada, a não ser em certos setores da atividade econômica cuja remuneração é

aviltante.

o estudo que a FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) realizou,

em fms de 1993 e início de 1994, para a Superintendência de Habitação Popular (órgão

da Prefeitura de São Paulo) sobre os encortiçados e favelados da cidade de São Paulo
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identificou um número impressionante dessas duas populações, cerca de 2,5 milhões

ou 26% do total da população municipal. Os dois grupos analisados constituem-se nos

subconjuntos mais populosos de habitações precárias na cidade de São Paulo.

Este dado, que talvez em valores absolutos seja o maior do país (em termos

relativos, São Paulo deve ser ultrapassado pela cidade do Rio de Janeiro), conjugado ao

fato de estar localizado numa das maiores e mais importantes cidades da América

Latina, toma o estudo sobre a pobreza dessas duas populações uma tarefa premente.

Utilizando os dados da pesquisa FIPE, o presente trabalho tem como

fmalidade responder as seguintes questões: quem são os pobres que habitam os cortiços

e favelas da cidade de São Paulo, quantos são, qual é o seu perfil sóciodemográfico.

Também iremos investigar a vulnerabilidade de sua inserção no mercado de trabalho,

pois talvez esta seja Umadas variáveis mais importantes na determinação da pobreza.

Uma vez identificadas as famílias pobres dessas moradias, procuraremos confrontar

. estas duas populações por atributo para averiguar as suas similaridades e/ou diferenças.

,

De acordo com a metodologia adotada, observamos que a maiona dos

favelados é pobre, enquanto que apenas cerca da metade das famílias encortiçadas

situa-se abaixo da linha 'de pobreza.

Além disso, procuramos avançar no exercício de agregação dos domicílios

pobres. Quase todos os trabalhos sobre pobreza no Brasil ainda optam por utilizar

apenas taxas de incidência de pobreza, quando reconhecidamente este tipo de indicador

apresenta sérias dificuldades em descrever o estado de carência de uma população.

Mesmo que' a incidência da pobreza em 1990 seja igual a de 1980, isto não significa

que necessariamente a pobreza permaneceu inalterada. Os pobres de 1980poderiam ter

3



uma renda quase próxima à da linha de pobreza, enquanto que, após os 10 anos, esta

população apresentasse um rendimento muito menor, estando em condições de extrema

miséria. Neste sentido, utilizamos um índice de pobreza que, além de incorporar estas

características, vem tendo uma aceitação bastante grande por parte dos centros

internacionais, que é o índice de Foster, Greer e Thorbecke.

Assim, no capítulo inicial, discutimos os diversos enfoques encontrados na

literatura acadêmica sobre o conceito de pobreza.

o capítulo seguinte trata de sua mensuração. Em outras palavras, faz a

distinção entre os diversos métodos de identificação dos pobres. Adicionahnente,

critica os índices convencionais, como também revela os principais índices de pobreza

que incorporam a incidência da pobreza, a defasagem média de renda das famílias

pobres e o grau de privação relativa dessa população.

o terceiro capítulo aborda as várias linhas de pobreza encontradas para a

região metropolitana e cidade de São Paulo. São debatidos os vários métodos, bem

como as razões que nos fizeram escolher a metodologia do mínimo de subsistência

cujo valor representa a linha de pobreza empregada neste estudo.

Os resultados são analisados no capítulo 4, conforme os objetivos da

pesquisa. A seção 4.3 compara as duas populações pobres dos cortiços e favelas e

conclui que as similaridades entre os dois tipos de famílias mais pobres são bastante

grandes.
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o último capítulo, além de discorrer sobre o processo de favelização em São

Paulo, procura delinear os aspectos que diferenciam os pobres e os não-pobres dos dois

tipos de habitações, como também apontar algumas reflexões sobre o tema em si.
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1. o Conceito de Pobreza

Este é um dos conceitos mais dificeis de ser definido, Deve o mesmo ser

tratado sob um enfoque absoluto ou relativo? Deve ser considerado como juízo de

valor ou deve ser visto sob a ótica da desigualdade econômica e social? Estas questões

e muitas outras ilustram a complexidade do fenômeno que iremos estudar.

Diante de assunto tão controverso, não é de causar estranheza se, para a

mesma área geográfica no mesmo período de tempo, encontrarmos distintas taxas de

incidência de pobreza 1. Grande parte dessa ambigüidade deve ser atribuída à ausência

de um marco teórico capaz de explicar, de forma sólida, o fenômeno da pobreza em

suas diversas faces (Romão, 1993).

Por outro lado, mesmo que houvesse um corpo teórico associado ao conceito

de pobreza, existiria ainda a questão da distinção entre o pobre e o não pobre: qual

seria o limite de renda a ser considerado dentro do enfoque absoluto ou biológico da

pobreza? Se o estudioso optasse pelo conceito relativo, que critério utilizar? Os 40%

mais pobres ou a mediana do rendimento por adulto-equivalente? Enfim, não existe

consenso entre os autores quanto à linha ótima de pobreza, independente da abordagem

preferida.

Cabe ainda enfatizar que a noção de pobreza envolve uma subjetividade da

qual não se pode isentar no decorrer do processo conceitual. Por exemplo, na avaliação

de níveis mínimos de necessidades que devem ser satisfeitos pela comunidade, é

1 Dependendo do critério utilizado para identificar o estado de pobreza, podemos encontrar resultados
os mais diversos. Por exemplo, para a Região Metropolitana de São Paulo, em 1990, as estimativas
para o númerode pobres variam de aproximadamente 20% (Rocha, 1992) a 40% (SEADE, 1992).
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impossível não se formar juízos de valor acerca de quais são esses níveis mínimos: Na

verdade, sempre haverá alguma ambigüidade e, diante deste fato, deve-se aceitar esta

arbitrariedade na descrição da pobreza e tomá-la tão explícita quanto possível (Sen,

1979,1981,1992).

Assim, depois de delinear ao leitor algumas considerações básicas, mas

importantes, relacionadas com o estudo do fenômeno da pobreza, quais sejam, ausência

de marco teórico, subjetividade e arbitrariedade, cabe, agora, analisar as categorias de

abordagens encontradas freqüentemente na literatura.

1.1 O Enfoque Absoluto ou Biológico da Pobreza

Este tipo de abordagem tem origem no estudo pioneiro do estudioso inglês

Seebohm Rowntree (1901) sobre as condições de vida dos habitantes de York.Neste

trabalho, o autor define o conceito de pobreza primária para aquelas famílias "cujo

total de rendimentos são insuficientes para se obter o mínimo necessário para a

manutenção meramente da eficiência jisica" (Rowntree, 1901). Utilizando o trabalho

de Atwater, um nutricionista que tinha verificado em dietas de prisioneiros como a

nutrição estava relacionada com a manutenção do peso do corpo, Rowntree estimou as

necessidades nutricionais médias de adultos e crianças, traduziu estas necessidades em

quantidades de diferentes alimentos e, após' isto, transformou-os em valores

monetários. A estes custos, o autor adicionou somas mínimas para roupa, combustível

e alguns outros ítens de acordo com o tamanho da família, defmindo uma linha de

pobreza. Pobres seriam aqueles cuja renda fosse inferior a esta linha de pobreza

(Townsend, 1974).
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Desta forma, a percepção absoluta da pobreza está relacionada com o

estabelecimento de padrões mínimos de necessidades ou níveis de subsistência, abaixo

dos quais as pessoas são consideradas pobres.

Este tipo de abordagem tem sido contestada por alguns autores (Townsend,

1974) e (Rem, 1971). As críticas mais comuns que podemos encontrar inicialmente

referem-se ao fato de que existem variações significativas de características fisicas,

condições climáticas e hábitos de trabalho-. Na verdade, até mesmo para um grupo

específico em uma dada região geográfica, as necessidades nutricionais são dificeis de

serem definidas com precisão.

Em segundo lugar, a transformação dessas necessidades nutricionais mínimas

em alimentos depende da escolha destes últimos. E, como o objetivo é estabelecer um

custo mínimo de dieta, os alimentos escolhidos nem sempre são aqueles que

correspondem aos hábitos alimentares da população.

Finalmente, para os ítens não-alimentares, como estes são muito dificeis de

se calcular, assume-se que uma certa proporção da renda é gasta em alimentos e o

restante para os ítens não-alimentares, de forma que os gastos mínimos em alimentação

são. usados para se definir uma linha de pobreza. Contudo, a percentagem gasta em

alimentação depende não apenas dos hábitos e da cultura, como também dos preços

relativos e da disponibilidade de bens e serviços. Neste sentido, os valores gastos em

alimentação são bastante variáveis, impossibilitando cálculos mais apurados para as

despesas não-alimentares.

2 Idem ibidem.
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Embora tais criticas sejam bastante pertinentes, fica dificil abandonar este

conceito (Sen, 1981, 1992). Em primeiro lugar porque, para saber se alguém tem fome

ou não, não há necessidade de se examinar a sua renda pessoal, bastando um exame

direto-'. Em segundo lugar, a definição de linhas de pobreza através de requerimentos

nutricionais pode ser simplificada em casos de uso generalizado de um mesmo padrão

de consumo da comunidade'[.

Por último, a desnutrição, embora capte apenas um aspecto da noção de

pobreza, é talvez o aspecto mais significativo, particularmente em países

subdesenvolvidos''.

1.2.O Conceito Relativo

De acordo com alguns estudiosos do tema, "a pobreza pode ser definida

objetivamente e aplicada consistentemente apenas em termos do conceito de privação

relativa" (Townsend, 1974, p. 15).

Este enfoque pode ser usado "em um sentido objetivo para descrever

situações onde as pessoas possuem menos de algum atributo desejado, seja renda,

condições favoráveis de emprego ou poder, do que outros" (Wedderburn, 1974, p. 4).

3 (Sen, 1981, 1992).

4 Idem ibidem.

5 Idem ibidem.
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Neste sentido, incorporar ao estudo de pobreza este tipo de abordagem toma-

se quase que obrigatório em muitas pesquisas, pois ela enfatiza a noção de comparação

do indivíduo em termos da posição que o mesmo ocupa na sociedade relativamente aos

demaisv. Ou em outras palavras:

''A abordagem da pobreza relativa põe de manifesto a

existência, na sociedade, de desigualdades dotacionais de

recursos ou de diferentes capacidades de consumo entre as

pessoas. Parte, portanto, de uma base normativa que se refere

ao estilo de vida predominante na sociedade. Sob esse aspecto,

portanto, é um conceito dinâmico, já que as necessidades

mudam historicamente. E, talvez mais importante, o seu

conteúdo conceitual é específico de cada sociedade, posto que

em cada qual subsistem situações econômicas, políticas e

sociais bastante distintas" (Romão, 1993, p. 15).

Assim, o uso do conceito relativo toma-se mais defensável em estudos de

mensuração de pobreza nas sociedades mais prósperas, nas quais a questão de

subsistência fisica praticamente não existe 7.

Vale ressaltar ainda que:

"a abordagem de privação relativa - incluindo até mesmo todas

as suas variantes - não pode realmente ser a única base para o

6 O enfoque relativo, em muitos estudos, utiliza-se da parcela de renda dos 40% mais pobres da
população como a linha de pobreza. Esse percentual foi recomendado pelo Banco Mundial em 1972
(Romão, 1993).

7 (Piedra, 1983) apud (Romão, 1993, p. 15).
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conceito de pobreza. (...) De fato, existe um núcleo irredutível de

privação absoluta em nossa idéia de pobreza, que traduz

registros de inanição, desnutrição e dificuldades visíveis em um

diagnóstico de pobreza sem necessidade de comprovar

previamente o quadro relativo. Assim, a abordagem de privação

relativa complementa ao inv.ésde suplantar a análise de pobreza

em termos de carência absoluta" (Sen, 1981, p. 17).

1.3. O Enfoque de Desigualdade

Outros autores (Miller e Roby, 1971) defendem o uso dos conceitos de

pobreza e desigualdade como equivalentes, na medida em que transferências da renda

dos ricos para a classe social mais pobre pode diminuir o índice de incidência de

pobreza na maioria das sociedades.

É evidente que ambos os conceitos guardam uma relação entre si. Contudo,

não são similares. Transferência de renda dos ricos para a classe média diminui a

medida de desigualdade. Entretanto, a taxa de pobreza poderá continuar inalterada. Por

outro lado, uma redução geral do produto poderá provocar o resultado contrário, isto é,

o coeficiente de desigualdade poderá não sofrer alterações, ao passo que a inanição e

desnutrição poderão aumentar de forma considerável. Neste sentido, podemos concluir

que existe uma certa distância entre as duas abordagens, bem como

" reconhecer que desigualdade e pobreza estão relacionadas

entre si e notar que um sistema de distribuição diferente pode

curar a pobreza mesmo sem uma expansão da capacidade
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produtiva do país. Reconhecer a natureza distinta da pobreza

como conceito permite tratá-la como uma questão de interesse

próprio. O papel da desigualdade na persistência da pobreza

pode então figurar na análise da pobreza sem considerá-las

como conceitos equivalentes" (Sen, 1981, p. 15).

1.4. A Pobreza como Juízo de Valor

Outros autores consideram a pobreza como fenômeno basicamente

normativo, Segundo Orshansky:

"A pobreza, como a beleza, está no olhar de quem a vê. A

pobreza é um julgamento de valor; não é algo que se possa

verificar ou demonstrar, exceto por inferência e sugestão, até

mesmo com uma medida de erro. Dizer quem épobre é usar todo

o tipo dejulgamento de valor" (Orshansky, 1969, p. 37)

Neste sentido, a pobreza seria avaliada conforme a percepção subjetiva do

indivíduo acerca do que deveria ser um grau suficiente de satisfação de necessidades.

É evidente que esta categoria de enfoque não é a mais adequada para o

conceito de pobreza. Em primeiro lugar, porque ela é uma situação identificável

concretamente. Ou como afirma Sen:
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"Em sua forma mais crua, a pobreza é universalmente

reconhecida; todospodem vê-la, ouvi-la e cheirá-la. ''8

Ela não é tão abstrata a ponto de depender integralmente dos julgamentos de

valor das pessoas envolvidas.

"Para a pessoa que estuda e mede a pobreza, as convenções da

sociedade são questões de fato (quais são os padrões

contemporâneos?), e não assuntos de moralidade ou de procura

subjetiva (quais deveriam ser os padrões contemporâneos? ou

quais deveriam ser os meus valores? ou como eu me sinto sobre

tudo isto?)" (Sen, 1979, p. 285).

Por último, as críticas de Townsend não são menos relevantes. De acordo

com este autor,

"(...) Miss Orshansky confunde diferentes propósitos. O ponto

acerca de uma boa definição é que deveria ser abrangente,

deveria depender, tanto quanto possível, de critérios de

avaliação externos e independentes, deveria envolver a

ordenação de um conjunto de dados reais de uma forma

racional, metódica e informativa, e deveria limitar, mas não

ocultar, a parte representada pelos julgamentos de valor"

(Townsend, 1974, p. 20).

8 (Sen, 1978, p. 13) apud (Romão, 1982, p. 357).
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Observações Finais

Procuramos mostrar, ao longo do capítulo, algumas complexidades teóricas e

problemas de definição subjacentes ao conceito de pobreza.

No processo de identificação, admite-se a existência de uma arbitrariedade

inerente em qualquer definição de pobreza, mas as dificuldades não são insolúveis.

Em sua conceituação, a noção de carência absoluta desempenha um papel

central, embora persista o problema de decidir qual dentre os padrões de pobreza

absoluta deve ser usado na fixação da linha de pobreza.

A abordagem relativa de pobreza é essencialmente incompleta, representando

um referencial complementar, mas não substituto, do conceito absoluto.

A percepção da pobreza não equivale à da desigualdade, devendo ambos os

conceitos serem estudados de forma independente .. Embora estejam relacionados,

fornecem informações distintas acerca de fenômenos diferentes.

Por último, o enfoque da pobreza como juízo de valor, por desconsiderá-la

como um fenômeno concreto, somente pode ser levado em conta como. registro de

mentes imaginosas.
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2. A Mensuração da Pobreza

A medição da pobreza pode ser dividida em duas operações distintas, i. e., a

identificação de quem são os pobres e a agregação das características da pobreza em

um índice capaz de abarcar as suas diversas peculiaridades e especificidades (Sen,

1981 e Romão, 1993). O processo de identificação se dá através da defmição de um

conjunto de necessidades básicas ou mínimas denominando de pobres aqueles que não

satisfazem os requerimentos desejados.

Estas necessidades mínimas podem ser especificadas tanto em termos de

características quanto em termos de "commodities". Estas últimas são os alimentos,

escolas, etc, enquanto que as características referem-se às calorias, proteínas,

vitaminas, e assim por diante. De maneira geral, as necessidades básicas podem ser

especificadas em termos de um vetor híbrido, ou seja, em quantidades de calorias,

proteínas, moradia, escolas, etc, sendo alguns componentes características e outros

"commodities" (Sen, 1981). Entretanto, o pesquisador deve estar atento ao fato de que

a cesta de consumo alimentar básica, além de ter de prover as necessidades calóricas e

de nutrientes mínimos, deve estar adequada aos critérios de palatabilidade da

população em estudo.
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2.1 Método Direto versus o Método da Renda 9

o método direto, também conhecido como necessidades básicas insatisfeitas

(Boltvinik, 1991), consiste em: a) defmir os requerimentos mínimos; b) selecionar as

variáveis e indicadores que expressam o grau de satisfação de cada necessidade e

componente; c) fixar um nível mínimo para cada indicador, abaixo do qual considera-

se que o domicílio (ou pessoa) não satisfaz a necessidade referida; d) qualificar como

pobres os domicílios (ou pessoas) com uma ou mais necessidades insatisfeitas.

Por outro lado, o método da renda consiste basicamente em se calcular a

renda mínima (ou linha de pobreza) correspondente aos requerimentos mínimos

defmidos para os ítens alimentares e não-alimentares. O passo seguinte é identificar

aqueles cuja renda fica abaixo da linha de pobreza.

O método direto e o método da linha de pobreza representam duas

concepções alternativas de pobreza. O primeiro identifica aqueles cujo consumo fica

abaixo dos requerimentos mínimos desejados, ao passo que o método da renda consiste

em relacionar aqueles que não têm a possibilidade em atender as necessidades mínimas

definidas.

Para distinguir claramente os dois métodos, podemos citar Sen: .

"0 asceta que jejua em sua cara cama de pregos será considerado

como pobre sob o método direto, mas o método da renda oferecerá

um julgamento diferente em reconhecimento ao seu nível de renda,

no qual as pessoas típicas daquela comunidade não teriam

9 Esta distinção relaciona-se com o contraste estabelecido no trabalho de Rowntree (1901) entre
pobreza "primária" e "secundária".
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dificuldades em satisfazer as necessidades nutricionais básicas"

(Sen, 1981, p. 27).

Além disso, o método da renda tem a vantagem de fornecer o valor individual

e médio da defasagem da renda em termos da linha de pobreza. Como veremos adiante,

esta informação é necessária para se gerar os índices de pobreza, particularmente os

índices de Sen e de Foster et aI. Por outro lado, o método direto não provê este tipo de

informação, apenas indica as defasagens em relação a cada tipo de necessidade.

No que concerne ao conceito de pobreza implícito em cada um dos métodos

acima, podemos afirmar que o método direto tem uma concepção absoluta de pobreza.

Este conceito absoluto se baseia em algum nível mínimo de satisfação das necessidades

básicas e não exclui seu caráter dinâmico e histórico (Boltvinik, 1991). Sen assinala

que o caráter absoluto das necessidades não é a mesma coisa que seu caráter fixo

através do tempo (Sen, 1983). Ainda, conforme Boltvinik,

"0 método da linha de pobreza em sua variante de cesta alimentar

normativa, (...), supõe um conceito absoluto de pobreza com

respeito às características dos alimentos (calorias e proteínas) e

outro relativo referente aos bens (alimentos), já que a cesta

alimentar normativa se constrói a partir de dietas observadas em

um estrato de referência" (Boltvinik, 1991, p. 425).

Uma outra diferença entre os dois métodos é que o método da linha de

pobreza baseada na renda (ou consumo) corrente, não leva em consideração nem os

serviços públicos fornecidos gratuitamente, nem os investimentos privados necessários

para satisfazer certas necessidades, sobretudo moradia e educação. Por outro lado, o

método direto ou de necessidades básicas insatisfeitas destaca as necessidades

associadas aos serviços providos pelo Estado (educação, água, esgotos) e/ou com
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inversão privada (transporte). Neste sentido, o método da linha de pobreza centra-se

em requerimentos de consumo privado corrente, enquanto que o segundo método

baseia-se em consumo de bens públicos e de investimento estatal e privado. Em termos

de implicações de política, as medidas de linhas de pobreza definem populações-alvo

com rendas insuficientes e que, portanto, requerem políticas de emprego, salarial e de

geração de renda. Por sua vez, as populações identificadas pelo método direto

demandam créditos para moradia, educação, transporte, serviços de água e esgoto e

outras políticas similares. Em resumo, o primeiro enfoque conduz a defmição de

políticas econômicas e o segundo leva ao estabelecimento de políticas sociais

(Boltvinik, 1991).

2.2 Renda Familiar e Renda Familiar Per Capita

Como a família (ou o domicílio) é considerado pela literatura moderna 1O

como a unidade de análise mais adequada para os estudos de pobreza, toma-se ainda

necessário defmir qual o conceito de renda familiar mais apropriado a ser usado (se

renda familiar total, per capita ou de adulto-equivalente).

As famílias diferem entre si quanto ao número e composição de seus

membros e, neste sentido, comparações de padrão de vida interfamiliar envolvem

certas dificuldades.

Embora vários trabalhos 11 ainda se utilizem da renda familiar total para

mensurar desigualdades de padrão de vida entre famílias, outros estudos mostram que

10 (Orshansky, 1965), (Atkinson, 1969), (Fields, 1980), (Sen, 1981, 1982), (Romão, 1993), entre
outros.

11 Paglin (1975), Reynolds e Smolensky (1977), Browning (1979) apud Datta e Meerman (1980).
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os dois conceitos não identificam as mesmas famílias em situações de pobreza

(FishIow, 1980), (Datta e Meerman, 1980). Em outras palavras, não há grande

similaridade entre as distribuições derivadas dos dois conceitos, i. e.,

"(...) o uso do conceito total como proxy do conceito per capita

resulta em sérias distorções quanto aos resultados que se obtêm"

(Romão, 1993, p. 74).

Neste sentido, desde que haja disponibilidade de dados, não há razões para

não se usar o conceito de renda familiar per capita, pois, ao fazê-lo, está-se

automaticamente corrigindo os dados referentes às diferenças de tamanho entre

famílias.

Pode-se argumentar, entretanto, que a renda familiar per capita não é uma

medida ideal, pois não consegue anular a influência da composição etária da família,

nem considera as economias de escala obtidas pelos seus membros ao compartilhar o

domicílio. De outra maneira,

"(...) esse método equaliza, por exemplo, o consumo de uma

criança com o consumo de um adulto, o que pode imprimir viéses à

classificação das famílias entre pobres e não pobres, já que uma

família com muitas crianças normalmente necessita de menos

rendapara satisfazer suas necessidades básicas do que umafamília

com muitos adultos" (Romão, 1993,p. 75).

Um método alternativo que leva em consideração a composição da unidade

domiciliar é mensurar o tamanho familiar através de escalas de adulto-equivalente

(Prais, 1953). Esse método consiste em transformar o consumo de unidades familiares

em termos de adulto-equivalente, supondo-se que os adultos consomem mais alimentos
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e de diferentes tipos do que as cnanças. Convenciona-se, arbitrariamente, que o

consumo de uma criança é uma fração do consumo de um adulto. As escalas de adulto-

equivalente da OCDE, por exemplo, atribui os pesos de 1 ao primeiro indivíduo, 0,7 a

cada um dos restantes dos membros de uma família com mais de 14 anos e 0,5 a cada

indivíduo com idade igualou inferior a 14 anos. O rendimento por adulto-equivalente

resulta, então, da divisão do rendimento total da família pelo número de adultos-

equivalentes presentes nessa família, determinado pela soma das ponderações

referentes a todos os indivíduos que a compõem (Ferreira, 1992).

Em princípio, o método do adulto-equivalente é superior ao método da renda

familiar per capita. Contudo, algumas dificuldades podem ser mencionadas. Em

primeiro lugar, toma-se bastante dificil avaliar corretamente os padrões de consumo

das famílias. Mesmo que uma criança apresente um quadro de consumo menor no que

se refere aos alimentos em geral, é possível que a sua capacidade de consumir

alimentos do tipo lácteo seja maior. Neste sentido, este método é louvável na medida

em que busca apresentar um quadro heterogêneo da composição de consumo das

unidades domiciliares. Entretanto, fica sujeito a críticas, uma vez que a escolha das

unidades de equivalência para adultos e crianças continua sendo arbitrária (Romão,

1993). Por fim, como demonstrado em alguns estudos (Datta e Meerman, 1980),

(Lopes e Gottschalk, 1990), (SEADE, 1992), existe uma grande semelhança entre a

distribuição das famílias por faixa de renda obtida com base na renda familiar per

capita e aquela obtida a partir da renda familiar por adulto-equivalentel-.

12 Para a região metropolitana de São Paulo, em 1990, a renda familiar pelo método da renda per capita
era igual a 3,5 salários mínimos, enquanto que, pelo método do adulto-equivalente, correspondia a
3,4 salários mínimos (SEADE, 1992, p. 21)
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2.3 A Definição da Linha de Pobreza Absoluta

Para se estabelecer a linha de pobreza, é necessário, antes de mais nada,

especificar as necessidades básicas. Estas são defmidas levando-se em conta as

necessidades materiais, estabelecendo-se níveis mínimos considerados indispensáveis a

serem satisfeitos.

Estas necessidades, de uma forma geral, são divididas em dois componentes:

alimentação e demais necessidades (habitação, transporte, educação, e assim por

diante) (Rocha, 1989), (CEPAL-PNUD, 1992).

As necessidades alimentares são estimadas tendo-se como base os

requerimentos energéticos e protéicos médios da comunidade. Em vários estudos, estes

se adequam às recomendações da Reunião Consultiva Conjunta da Organização das

Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), da Organização Mundial da

Saúde (OMS) e da Universidade das Nações Unidas (UNU) de 198113 . O cálculo das

necessidades médias de energia e proteínas tomam em consideração a estrutura sócio-

demográfica segundo a área urbana e rural, bem como a multiplicidade de

requerimentos nutricionais que se derivam de uma ampla variedade de tamanhos

corporais e atividade fisica dos indivíduos. Assim, modificou-se a perspectiva de

adulto-padrão prevalecente em recomendações anteriores, contidos no informe do

Comitê Mixto FAO/OMS de 197114 (CEPAL-PNUD, 1992).

Nos estudos de pobreza realizados pela CEPAL, o estabelecimento da cesta

alimentar básica deve seguir alguns critérios, quais sejam (Altimir, 1981):

13 FAO/OMSIUNU, Necesidades de Energía y proteínas, informe da Reunião Consultiva Conjunta
FAO/OMSIUNU, de 1981, série de Informes Técnicos, n" 724, Genebra, 1985, apud CEPAL-PNUD
(1992).

14 FAO/OMS, Necesidades de Energía y de Proteínas, 1971, apud CEPAL-PNUD, (1992).
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a) a cesta deve satisfazer as necessidades médias de energia e proteínas

especificadas no trabalho da FAO/OMS;

b) a composição da cesta deve levar em conta tanto a disponibilidade efetiva de

cada tipo de alimento, como os hábitos alimentares dos grupos de menores

rendimentos;

c) os alimentos selecionados são aqueles que satisfazem cada necessidade ao

menor custo por nutriente, dados os preços vigentes.

Uma vez estabelecida a cesta alimentar básica, atribuem-se os preços aos

alimentos, de forma a se conhecer o volume de gastos monetários necessários para a

sua aquisição.

Desta forma, calculado o custo da cesta alimentar, o passo seguinte é definir

um valor que deverá corresponder à satisfação das famílias quanto aos ítens não-

alimentares, como transporte, moradia, saúde, lazer, etc.

Orshansky (1965), originalmente, utilizou-se de um procedimento empírico

com o intuito de calcular as despesas não-alimentares. Este método, que se tomou

bastante difundido, trata do estabelecimento da relação entre gastos com alimentação e

gastos totais, ou seja, determina-se qual é o percentual da renda total dos pobres que é

alocado à rubrica alimentação e, após isto, divide-se o custo da dieta alimentar pelo

percentual obtido. Neste sentido, se uma família dispende com a alimentação o

montante equivalente a 50% de sua renda total e o custo desta cesta alimentar é Z,

então o valor de sua linha de pobreza será determinado pela relação entre Z e o

percentual gasto com alimentação (50%), que neste exemplo corresponde a 2Z o

mínimo indispensável à satisfação de todas as suas necessidades.
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É de se notar que este procedimento ao definir a relação entre gastos com

alimentação e gastos totais dos pobres, aparentemente, já sabe, ex-ante, quem são os

pobres, quando, na verdade, este resultado somente será obtido com o passo seguinte

que é a determinação da linha da pobreza. Para se evitar essa circularidade, sugere-se

identificar os gastos com alimentação daquelas famílias situadas nos estratos mais

baixos da distribuição de renda, dando-se prioridade às famílias localizadas ao redor do

valor da cesta básica. Avaliado o percentual de gasto destas famílias com alimentação

em relação às suas despesas totais, divide-se o valor da cesta alimentar pela

percentagem obtida, determinando-se a linha de pobreza (Romão, 1993). Rocha

(1988 @) sugere a escolha pelo decil mais baixo da distribuição de renda (ou despesas),

ou os três decis mais baixos, ou ainda o 20º percentil inferior, como faz Thomaz

(1982). Segundo ainda a mesma autora,

"face à arbitrariedade da escolha,pode-se apenas ter em mente que

quanto mais baixa a classe de renda, menos diversificada será a

dieta e maior a participação de glicídios na ingestão calórica;

quanto mais alta a classe de renda, maior o descolamento da

estrutura da dieta das restrições de custo" (Rocha, 1988 @, p. 35).

Assim, define-se linha de pobreza como o custo monetário necessário para

satisfazer as necessidades selecionadas. As pessoas cuja renda é insuficiente para se

atingir a linha de pobreza são, nesse sentido, consideradas pobres.

Por outro lado, indigentes são as pessoas cuja soma de recursos não consegue

nem mesmo suplantar o custo de uma cesta básica alimentar. Em outras palavras, a

linha de indigência equivale ao custo de uma dieta básica alimentar (CEPAL-PNUD,

1992).
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A critica normalmente feita aos cálculos de linha de pobreza tal como

mencionado acima é que, em primeiro lugar, o valor estimado como resíduo, i. e., as

despesas não alimentares (habitação, transporte, etc.) podem representar percentuais de

gastos expressivos das restrições orçamentárias dos pobres, devendo o pesquisador,

sempre que possível, procurar adicionar aos gastos com alimentação, cálculos mais

precisos para ítens importantes dos gastos da população e, principalmente dos pobres,

como as despesas com moradia, transporte, entre outras (Moreira, 1993).

Em segundo lugar, como a despesa com alimentação é usada para se derivar

os gastos não-alimentares, a linha da pobreza pode-se tomar suscetível a grandes

variações, dado que a proporção gasta com alimentação varia não apenas em função

dos hábitos e cultura, como também de preços relativos e disponibilidade de bens e

serviços, colocando o enfoque absoluto de pobreza sujeito a constantes ataques

(Townsend, 1974).

2.4 Estabelecimento de algumas Linhas de Pobreza para o Brasil15

Uma vez mostrado como se defme, de uma forma geral, a linha de pobreza,

cabe agora apresentar algumas metodologias alternativas para o Brasil.

A apresentação resume-se a quatro trabalhos, quais sejam, Altimir (1979),

Thomas (1982), Vetter e Hicks (1983) e Fava (1984).

Com o intuito de estabelecer um quadro comparativo da pobreza na América

Latina, Altimir (1979) estimou uma linha de pobreza absoluta, tendo como origem,

dada a disponibilidade de alimentos em 1975, uma cesta alimentar composta de 40

produtos que abarcaram 95% do consumo alimentar. A dieta básica foi ajustada

15 As informações desta seção foram baseadas em Rocha (l988@).
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conforme os requerimentos energéticos (2.317 calorias/dia per capita) e protéicos

(40,2 g de proteínas/dia por pessoa) definidos pela FAO, tendo como base a

composição por sexo e idade da população. Além dos parâmetros de necessidades

nutricionais, a cesta básica foi adequada aos objetivos de custo mínimo, gerando uma

cesta mínima per capita por dia. O custo da cesta alimentar nas áreas rurais foi

estipulado em 75% do custo das regiões urbanas. Por fim, considerou-se um

coeficiente de Engel (relação entre gastos com alimentação e gastos totais) de 25%

para as áreas rurais e 50% para as cidades. É de se notar que estes procedimentos

também são adotados pela CEPAL.

Os valores obtidos por Altimir em termos per capita anuais são apresentados

na tabela abaixo.

Tabela 1

Linhas de pobreza per Capita Anuais, segundo Altimir
Brasil - 1970 - em US$

Áreas urbanas 197
Áreas rurais 130
Brasil. 162

Fonte: Altimir (1979) apud Rocha (1988@, p. 9)

° principal problema que se pode apontar a esta metodologia diz respeito à

construção de uma única cesta alimentar para um país com diversidades tão grandes,

sejam, estas regionais, culturais, sociais, ou outras.

Vetter e Hicks (1983), com o objetivo de examinar para o Banco Mundial a

adequação da linha de pobreza urbana definida ao nível de três salários mínimoslv

16 Estudo do Banco Mundial realizado na década de 70 estimou em 3 salários mínimos a linha de
pobreza para os centros urbanos brasileiros.
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regionais, também se utilizaram de apenas uma cesta alimentar para traçar a linha de

pobreza. Neste caso, os autores consideraram uma dieta de 22 produtos tendo como

base uma pesquisa elaborada pela FGV em conjuntos habitacionais da COHAB no Rio

de Janeiro em 1973 e ajustadas às necessidades nutricionais defmidas pela FAO/OMS

e aos critérios de custo mínimo e palatabilidade. Os preços dos gêneros alimentícios

foram obtidos a partir de pesquisa mensal do IBGE.

A relação entre os gastos alimentares e despesas totais foi estabelecida em

função de pesquisa do ENDEF, por região, relativo às famílias situadas em faixas de

despesa global entre Cr$ 9.000 e Cr$ 15.799, a preços de 1974/1975.

A seguir, apresentamos as linhas de pobreza obtidas para algumas cidades em

termos mensais per capita para os anos de 1974 e 1980.

Tabela 2

Linhas de Pobreza em Cr$ e SM Regionais Mensais Per Capita

Cidades 1974 1980

~ SMRegional c-s. SMRegional

Belém 215 0,73 1.979 0,58

Fortaleza 206 0,77 1.922 0,60

Porto Alegre 213 0,61 1.995 0,48

Rio de Janeiro 213 0,56 2.126 0,51

São Paulo 264 0,70 2.654 0,64

Fonte: Vetter e Hicks (1983) apud Rocha (1988@,p. 11)

A principal conclusão deste estudo é que, de fato, existem variações de custo

de vida entre cidades e regiões, sugerindo patamares de três salários mínimos regionais

para as regiões Sul e Sudeste e de quatro salários mínimos regionais para o Norte,

Nordeste e Centro-Oeste quanto à avaliação de projetos urbanos do Banco Mundial.
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A principal restrição ao procedimento adotado refere-se à utilização de

apenas uma única cesta alimentar da mesma forma que Altimir (1979). Além disso, ao

considerar a dieta alimentar defmida pela FGV a partir de uma estrutura de consumo

do Rio de Janeiro, acarretou valores de linhas de pobreza mais altas para a maioria das

demais cidades. Este resultado deveu-se, possivelmente, aos diferenciais de custos de

alimentação nos vários centros urbanos.

Thomas (1982) se utilizou das estruturas de consumo efetivamente

observadas em pesquisa do ENDEF de 1974/75. O seu estudo considerou três tipos de

cestas alimentares. A primeira (tipo A) se baseou nas dietas definidas em estudo

anterior do Banco Mundial (Knight, 1979) 17 do 202 percentil da distribuição de

despesas, ajustando as quantidades às necessidades energéticas correspondentes a

2.242 calorias/dia. A segunda cesta (tipo B) teve como base ítens alimentares de uma

dada região e estrato do ENDEF que correspondiam a 75% dos requerimentos

calóricos, tal com definido para a cesta tipo A; posteriormente, a cesta foi adequada às

necessidades de energia de acordo com região e estrato defmidas em Campino (1979).

Finalmente, a cesta tipo C considerou apenas os cereais, ajustando as quantidades para

atender os requerimentos nutricionais. Os preços utilizados foram aqueles

correspondentes ao 202 percentil da distribuição de despesas ou os preços médios para

os ítens relevantes referentes à população da região/estrato como um todo.

No que conceme aos ítens não-alimentares, Thomas utilizou a relação entre

gastos alimentares e despesas não-alimentares referentes ao 202 percentil de despesas

correntes. Com o intuito de captar diferenças locais de preços, o autor adotou índices

de preços para os ítens não alimentares a partir da estrutura de consumo do 402

percentil de despesa corrente para o qual não havia déficit calórico.

17 Knight (1979) apud Rocha (1988@).
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Abaixo, mostramos as linhas de pobreza tipo A per capita mensais obtidas

para o ano de 1974, segundo Thomas.

Tabela 3

Linhas de Pobreza e Coeficientes de Engel da Variante A em termos
Per Capita Mensais - Cr$ 1974

Regiões MetroQolitanas Coeficientes de Engel Linhas de Pobreza
Belém 0,48 178,67
Fortaleza 0,57 156,58
Porto Alegre 0,56 241,08
Rio de Janeiro 0,56 235,33
São Paulo 0,51 281,17

Fonte: Thomas (1982) apud Rocha (1988 @, p. 15)

Rocha (1988 @) atribuiu como a principal qualidade deste trabalho o fato de

estar baseado em estruturas de preferências do consumidor efetivamente observadas,

pelo menos no que diz respeito à cesta do tipo A, não sendo um estudo normativo. A

restrição refere-se à escolha arbitrária do 202 percentil da distribuição da despesa

corrente para a cesta A.

Ao se efetuar a comparação com o trabalho de Vetter e Hicks, podemos

perceber diferenças substanciais de linhas de pobreza em função de metodologias

distintas. Vetter e Hicks trabalharam com uma estrutura de consumo normatizada do

Rio de Janeiro para as demais cidades, enquanto que, no estudo de Thomas, foram

utilizadas cestas alimentares regionais e estratificadas conforme a faixa de despesa

escolhida. A dispersão dos valores foi também maior neste último caso devido à

especificidade dos produtos e preços considerados.
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Fava (1984) estabeleceu cestas alimentares com base em estruturas de

consumo de famílias localizadas no segundo decil da distribuição de despesas

correntes, ajustando as quantidades de alimentos de forma a eliminar o déficit calórico.

Os requerimentos energéticos foram calculados por região a partir das necessidades

definidas em Martins e Hidalgo (1983)18 para a população brasileira, classificada por

sexo e idade, e a distribuição regional da população por sexo e idade do ENDEF. A

autora se preocupou apenas com as necessidades calóricas pois, como já afrrmavam

Knight (1979) e Thomas (1982) a partir dos dados do ENDEF, quando os requisitos

energéticos são satisfeitos, as necessidades protéicas também o são. O custo das cestas

alimentares foi obtido a partir de preços praticados para as classes de baixa renda, com

base em pesquisa do ENDEF. Finalmente, as despesas não-alimentares foram

calculadas em função dos coeficientes de Engel verificados para o primeiro decil da

distribuição de despesa corrente que não apresentasse defasagem calórica. A tese

defendida aqui é de que se as necessidades calóricas são atendidas, então as

necessidades não-alimentares também são satisfeitas.

Podemos perceber que Fava se utilizou de contribuições anteriores para o

estabelecimento das linhas de pobreza. A autora definiu cestas alimentares específicas

de acordo com as preferências das classes de baixa renda, como Thomas (1982). Além

disso, a relação entre despesas alimentares e gastos totais foi calculada conforme

Vetter e Hicks (1983), mas para a classe de despesa na qual não se verificava

deficiências calóricas, de acordo com Thomas (1982).

Abaixo, é apresentado um quadro com os coeficientes de Engel e linhas de

pobreza per capita mensais, conforme Fava.

18 Martins e Hidalgo (1983) apud Fava (1984).
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Tabela 4

Linhas de Pobreza e Coeficientes de Engel em termos
Per Capita Mensais - Cr$ 1974

Regiões MetroRQlitanas Coeficientes de Engel Linhas de Pobreza
Belém 0,45 274,65
Fortaleza 0,41 188,46
Porto Alegre 0,43 225,84
Rio de Janeiro 0,42 281,71
São Paulo 0,37 334,20

Fonte: Rocha (1988 @, p. 19)

Segundo Rocha (1988 @), a principal restrição ao trabalho de Fava deve-se à

escolha arbitrária do 2º decil da distribuição de despesas correntes, bem como ao fato

de excluir da cesta alimentar alguns produtos importantes, seja do ponto de vista

nutricional como o sal, tomate e laranja, seja do ângulo cultural como o café. Além

disso, a sua cesta alimentar caracterizou-se pela baixa quantidade de lipídios, alta em

glicídios e insuficiente em vitaminas e sais minerais.

Os procedimentos adotados nos trabalhos de Altimir, Vetter e Hicks, Thomas

e Fava, possuem traços em comum, distinguindo-se quanto ao grau de detalhamento

das especificidades locais. Altimir utilizou-se de uma cesta única com preços médios

nacionais. Vetter e Hicks usou uma cesta local (Rio de Janeiro) para todas as cidades,

calculando os seus custos a partir dos preços locais. Por último, Thomas e Fava

trabalharam com estruturas de consumo e preços específicos, diferenciando-se estes

dois últimos, basicamente, quanto à classe de despesa para se definir a estrutura de

consumo (20º percentil e 2º decil, respectivamente) e à forma de se calcular as

despesas não-alimentares (20º percentil nacional + Índices de preços dos ítens não-

alimentares específicos do 40º percentil onde não ocorre déficit calórico e 1s decil no

qual não há defasagem de energia, respectivamente).
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De uma forma abrangente, podemos classificar os estudos de definição de

linhas de pobreza em otimizadores (Altimir, Vetter e Hicks) ou empíricos (Thomas e

Fava). Os primeiros implicam graus diversos de normatização da dieta escolhida,

dadas as restrições impostas ao modelo, enquanto que a metodologia empírica faz

poucas alterações na estrutura de consumo observada. De acordo com Rocha (1988

@), procedimentos otimizadores são aqueles que visam estabelecer custos mínimos de

dieta e que, em função das várias restrições adotadas, acabam por derivar uma dieta

alimentar descolada dos hábitos alimentares da população. Neste sentido, prossegue a

autora:

"(..) a construção de uma cesta alimentar a partir da estrutura de

consumo observada, respeitando as preferências e apenas

ajustando as quantidades dos alimentos para atender aos

requerimentos nutricionais, parece ser a abordagem

conceitualmente mais adequada aos objetivos que se tem em

mente ao definir uma linha de pobreza" (Rocha, 1988@, p. 34)19.

Voltaremos a este tema no capítulo seguinte, quando da definição de uma

linha de pobreza para os cortiços e favelas da cidade de São Paulo.

2.5 Os Índices de Pobreza

No início do capítulo, mencionamos que o exercício de mensuração da

pobreza poderia sofrer a seguinte divisão: em primeiro lugar, caberia identificar quem

são os pobres e o próximo passo seria agregar os traços característicos da pobreza em

um índice capaz de abranger o fenômeno em sua forma multifacetada. A identificação

19 As críticas da autora a dietas normativas também podem ser encontradas em Rocha (1988 @,1989,
1990).
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da pobreza foi abordada nas seções precedentes e afrnnamos que a mesma é

visualizada através de dois métodos, não mutuamente excludentes, i. e., o método

direto ou necessidades básicas insatisfeitas e a linha de pobreza também denominada

método da renda.

Uma vez definido quem são os pobres através de uma dessas duas

metodologias, ou ambas em conjunto (neste caso específico, os pobres identificados

seriam obtidos por meio da união dos dois subgrupos e não de sua intersecção)20 , é

imperativo mostrar como a literatura atual trata do assunto no que conceme à medição

propriamente dita. Neste sentido, de início iremos apresentar as medidas convencionais

de pobreza, bem como as criticas relacionadas com estas abordagens. Em seguida,

vamos explorar o trabalho precursor de Sen quanto ao índice que leva o seu nome e

uma de suas variantes cuja utilização parece estar sendo bastante difundida.

2.5.1 As Medidas Convencionais

Conforme mencionamos anteriormente, o conceito relativo de pobreza talvez

possa ser considerado mais adequado em sociedades desenvolvidas nas quais questões

como subsistência física não faz parte do rol de preocupações da comunidade local.

Neste sentido, o uso de linhas de pobreza relativas parece ser mais eficaz ao procurar

identificar aquele grupo de pessoas que possui menos de algum atributo desejado do

que outros.

Entretanto, a sua aplicação não se esgota ao visualizar quem são os pobres. É

na quantificação da pobreza que podemos observar a complementaridade dos enfoques

de privação absoluta e relativa. A transferência de uma unidade de renda de ~a

pessoa pobre para outra menos pobre, que está também abaixo da linha de pobreza e

20 O exemplo deste tipo de enfoque pode ser encontrado em Kaztman (1989).
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que permanece nesta posição mesmo após essa distribuição de renda, faz pensar

inicialmente que a condição de pobreza do conjunto da população pobre permanece

intacta, dado que a defasagem absoluta de renda expressa pela diferença entre a linha

de pobreza e a renda média dos pobres não se altera.

Porém, ao considerarmos que a pessoa mais pobre é também mais carente

relativamente à outra, percebemos que a transferência de renda em questão aumenta a

defasagem absoluta de renda da pessoa mais pobre e diminui daquela menos carente,

resultando em um aumento geral de privação relativa.

Assim, no exercício de medição da pobreza, o conceito de privação absoluta

deve ser suplementado por considerações relativas (Sen, 1981).

Estas observações iniciais foram feitas com o propósito de ajudar a entender

os problemas associados com as medidas usuais de pobreza.

A primeira dessas medidas denomina-se Índice de Incidência de Pobreza,

sendo utilizado em larga escala, sozinho ou acompanhado de outros indicadores-! .

Ele é definido como a proporção da população total que se encontra abaixo da linha

específica de pobreza. A sua origem remonta aos primeiros estudos de mensuração da

pobreza efetuados por Rowntree (1901).

Outra medida bastante comum é o Índice de Defasagem de Renda, usado

pela Previdência Social americana, expresso pela deficiência agregada de renda de

todos os pobres em relação à linha de pobreza. Em outras palavras, ele estabelece o

montante de renda necessário para que todos os pobres sejam trazidos ao nível da

linha de pobreza.

21 No Brasil, podemos citar Vetter e Hicks (1983), Rocha (1988~, 1989, 1992, 1994), SEADE (1992).
No exterior, temos CEPAL (1992) e Banco Mundial (1992), entre outros.
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Desta forma, se q é o número de pobres e N a população. total, então a taxa

de incidência de pobreza (8) será:

q
H=-N

Por outro lado, a defasagem de renda do indivíduo i (g i) pode ser escrita

como:

gi = Z - Yi, onde:

Z = Linha de Pobreza

yi = renda do indivíduo i

Assim, o índice de defasagem de renda (T) é dado por: 22

q
T = L gi = q (z - m), onde:

i= 1

q = quantidade de pobres

m = renda média dos pobres

Este índice (T) também pode ser expresso em percentagem per capita da

seguinte maneira:

22 A demonstração desta igualdade é a seguinte:
q

T = gl +g2+···+gq = (Z-Yl)+(Z-Y2)+···+(z-yq) = qz- LYi
i=1

q

LYi
Como m = ~, então:

q
q

qz- LYi =qz-qm=q(z-m)
i=1
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I =.-L= Z - m
qZ Z

No que diz respeito ao índice de incidência de pobreza (H), as criticas

normalmente feitas (Sen, 1976, 1979, 1981) referem-se ao fato de que ele não é

sensível à distância que a renda dos pobres tem em relação à linha de pobreza ..Isto é,

esta medida não capta se a pessoa está logo abaixo da linha ou bem longe em completo

estado de subnutrição e miséria. Em segundo lugar, a transferência de renda de uma

pessoa pobre para alguém em melhor situação, nunca aumenta H. Nenhuma redução da

renda daquela pessoa, que resulta em aumento da pobreza geral, poderá refletir-se em

H, dada a sua própria defmição. Em relação à pessoa que recebe a transferência de

renda, duas coisas podem acontecer. Se ela já se encontrava acima da linha de pobreza,

ela permanece nesta posição; caso ela fosse considerada pobre e continuasse abaixo da

.linha de pobreza, em ambos os casos o índice H não teria qualquer modificação. Se a

pessoa se situasse abaixo da linha de pobreza e, devido à transferência de renda, fosse

movida para o status de não pobre, a taxa de incidência diminuiria em vez de

aumentar.

"Desta forma, a transferência {de renda] de uma pessoa pobre

para alguém mais rico nunca pode aumentar a pobreza

representada por H" (Sen, 1981, p. 33, grifo no original).

Por outro lado, a medida de defasagem de renda (T ou I) mostra em valores

absolutos ou percentuais, respectivamente, o montante de renda necessário para que os

pobres atinjam o nível da linha de subsistência, sendo totalmente insensível/à

distribuição de renda entre os pobres enquanto ninguém cruzar a linha de pobreza. ,
devido a tais transferências. Além disso, este índice não leva em conta a quantidade ou

proporção de pobres que se localiza sob a linha de pobreza.
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Com o objetivo de sanar estas deficiências, Sen (1976) desenvolveu um

índice que incorpora a taxa de incidência de pobreza (H), a defasagem de renda (1),

bem como a desigualdade de renda entre os pobres, utilizando-se dos conceitos de

privação absoluta e relativa. Vejamos, a seguir, a derivação deste índice.

2.5.2 O Índice de Sen 23

De acordo com Sen (1976), a pobreza pode ser concebida como uma soma

ponderada, normalizada, de defasagens individuais de renda:

q
CD P = A(Z,y) Lgi vi (Z,y) onde:

i=l '

A (Z, y) = parâmetro que depende da normalização escolhida;

Z = linha de pobreza;

y = vetor de rendas;

g i = defasagem de renda do indivíduo i;

v i (Z, y) = peso não-negativo da defasagem de renda.

Ordenando as rendas dos pobres de forma decrescente, i. e., da renda mais

alta para a mais baixa, consideremos a posição da i-ésima pessoa nesta ordenação

como R(i). Assim, R(i) = 10 se a pessoa i estiver situada na décima posição. Neste

sentido, quanto menor a renda daquela pessoa que estiver abaixo da linha de pobreza,

maior será R(i). Em outras palavras, maior será a privação desta pessoa relativa às

demais com rendas maiores.

Para estabelecer uma relação direta entre a ordenação discutida acima (Ri) e

o peso das defasagens de renda individuais ( v i ), Sen defme o seguinte axioma:

23 Boa parte da demonstração que se segue pode ser encontrada em Romão (1981).
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Axioma R (Ordenacão da Privacão Relativa): o peso vi da deficiência de

renda individual é igual ao valor associado da posição do indivíduo na escala de rendas

( R i) , ou seja:

vi R( i)

Notemos, entretanto, que existem no conjunto de pessoas pobres (q - i + 1)

pessoas com rendas, pelo menos, tão altas quanto à da pessoa i. Então, o peso v i da

defasagem de renda g i da pessoa i pode ser dado por:

@ vi (q-i+l)

Desta forma, o peso v i será tanto maior quanto mais pobre for o indivíduo,

de modo que o mais pobre receberá o peso q, i. e., a quantidade de pobres situada sob

a linha de pobreza, enquanto que o mais rico do conjunto de pobres deverá levar a

ponderação unitária. Deve-se observar que esta maneira de ponderar está de acordo

com o princípio Rawlsiano cujo objetivo da sociedade deve ser o bem-estar dos mais

pobres (Rawls, 1971).

Assim, a expressão G) pode ser escrita da seguinte forma:

q
@ P = A(Z,y) Lgi (q'- i+ 1)

i= 1

Como H e I não são sensíveis à distribuição de renda entre os pobres, a

combinação destes dois índices somente é possível quando o problema de distribuição

é eliminado. Neste sentido, Sen (1979) definiu o seguinte axioma:
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Axioma A (Privação Absoluta Nonnalizada): se todos os pobres têm a

mesma renda, então:

@ p H I

Neste caso, as defasagens de renda individuais (g i ) em relação à linha de

pobreza serão iguais para todos os pobres (g *) , o que faz com que @ se altere para a

seguinte forma:

!(q_i+l)=q(q+l)
i= 1 2

Para se obter o parâmetro A, basta igualar as expressões @ e @ e lembrar

que I = Z Zm e g*= Z - m , então:

A(Z,y) = (q + 1) NZ
2

Portanto, o Índice de Sen pode ser escrito da seguinte forma:

®
q

P=( +21)NZ.L (Z-YÜ(q-i+l)
q 1=1
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o índice acima pode ser expresso em termos de H, I e G (coeficiente de

Gini) que mede a desigualdade de renda entre os pobres. Este último apresenta a

seguinte formulação-'':

® 1 q q I IG = L L Yi-Yj onde:2 q2 m i= 1 j = 1 '

Yi = renda do i-ésimo indivíduo no conjunto dos pobres.

Yj= renda do j-ésimo indivíduo no conjunto dos pobres.

Como IYi - Yjl = Yi + Yj - 2 min (Yi, yj), então:

q q q q q q
@) L L IYi - Yjl = L .L (Yi+ Yj) - 2 L .L min (Yi, yj)

i=l j=1 i=l J=1 i=l J=l

o primeiro termo do segundo membro da equação pode ser simplificado para

. a seguinte expressão:

Por outro lado, o outro termo do segundo membro da equação pode ser

escrito como:

q q q
L L min (Yi, yj) = L y. (2q - 2i + 1)

i=l j=1 i=ll

24 Kendall e Stuart (1977) apud Rornão (1981).
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substituindo ® e ® em @), temos:

q q q q
.L .L IYi - Yjl = 2 g.L Yi - 2.~ Yi (2q - 2i + 1)
1=1 J=1 1=1 l-I

q
Utilizando ® em ® e considerando que L Yi= q m , então:

i= 1

q
G=l-~ LYi(2q-2i+l)

q m i= 1

Observando que a expressão (2q - 2 i+ 1) = 2 q - 2 i+ 2 - -!' então ® assume

a configuração do coeficiente de Gini por Sen (1976, 1981):

q
G=I+.l..-nk l:Yi(q-i+l)

q qmi=1

A expressão ® pode ser alterada para a forma que se segue:

~ p = 2 [z t (q - i+ 1) - t Yi (q - i+ 1)]
~ (q+l)NZ i=l i=l

Manipulando a expressão @ de modo a tomá-la compatível com ®, temos:

q
- 2 L Yi (q - i+ 1) = q2mG _q2m - qm

i= 1

Portanto, a expressão ® pode sofrer a seguinte modificação:

p = 2 [z q (q + 1) + (q2mG - q2m - qm) ]
® (q+l)NZ 2 2
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Simplificando o índice acima e lembrando que H = ~ e 1- 1= ~ ,temos: -

q 1
Para valores de q muito grandes, q +1 tende à unidade e q +1

aproxima-se de zero, originando o índice de pobreza de Sen:

P = H [I + (1 - I) G]

Esta medida varia de zero (quando todas as rendas forem superiores à linha

de pobreza Z) a um (em caso de todas as rendas forem zero). É de se destacar, ainda,

que os dois conceitos de pobreza (absoluto e relativo) estão incorporados no índice

acima. Quando as rendas são perfeitamente distribuídas, o coeficiente de Gini (G)

corresponde a zero e P será igual ao produto HI. Na medida em que a desigualdade

relativa entre os pobres é captada pelo coeficiente de Gini (G > O), então os dois

conceitos estão considerados neste índice.

Neste sentido, P é função de H (que mede a proporção de pobres em relação

à população total), I (refletindo a defasagem de renda agregada) e G (que trata da

desigualdade da distribuição de renda sob a linha da pobreza). O coeficiente de Gini

(G) capta a noção de privação relativa e é uma conseqüência direta do axioma R

(Ordenação da Privação Relativa).

Como afrnnamos anteriormente, este não é o único índice que mede a

pobreza trazendo consigo os seus conceitos essenciais (privação absoluta e relativa).

Existem variações do índice de Sen que se obtêm na medida em que os axiomas R e A

são modifícados->. Conforme este autor,

25 Exemplos dessas variantes são os índices de Anand (1977), Foster, Greer e Thorbecke (1984),
Kakwani (1980), Takayama (1979), Thon (1979), entre outros.
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"não há nada de frustrante ou surpreendente na aceitação deste

'pluralismo'. De fato, (..), tal pluralismo é inerente à natureza do

exercicio. Mas o ponto importante a reconhecer é que a avaliação

da pobreza em seu todo tem que levar em conta uma variedade de

considerações que captem diferentes características da privação

absoluta e relativa" (Sen, 1981, p. 37).

Um problema prático relacionado ao índice de Sen é que este não pode ser

decomposto, i. e., ao se mensurar a pobreza de cada subgrupo da população pobre,

assume-se que a desigualdade de renda medida pelo coeficiente de Gini (G) para a

população pobre como um todo é a mesma para cada subgrupo ou região pobre. Isto

porque não é possível encontrar um coeficiente de Gini (G) da população total que seja

uma soma ponderada de coeficiente de Gini regionais ( Gj) (Romão, 1993)26.

2.5.3 O Índice de Foster, Greer e Thorbecke

A medida de Sen e outras variantes que consideram o peso v i da defasagem

de renda do indivíduo i ( g i) equivalente à (q - i + 1) não satisfazem a condição básica

de que um aumento na pobreza de um subgrupo, ceteris paribus, deve aumentar a

pobreza da comunidade como um todo (Foster, Greer e Thorbecke, 1984). Imagine um

vetor de rendas y = (1,6,6,7,8,12) e um outro vetor de rendas Y = (3,3,6,7,8,12) obtido

devido à mudança na renda dos componentes de um dado subgrupo e os subgrupos

26 Um índice para ser decomponível pode ser escrito como:

KN
P= L-JPj, onde:

j=1 N

K é o número de subgrupos ou regiões, Nj é o número de pessoas no subgrupo j e Pj é o índice de
pobreza do mesmo subgrupo (Romão, 1993) e (Foster, Greer e Thorbecke, 1984).
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y<D = (1,6,12), y® = (6,7,8), 9<D = (3,3,12) e 9® = y®. Neste caso, teremos mais

pobreza no subgrupo y<D do que em 9<D pela medida de Sen, considerando uma linha

de pobreza igual a 13, embora quando avaliamos a pobreza nos dois conjuntos em seu

todo, percebemos que a pobreza em 9 é maior do que em y, utilizando o mesmo índice

de Sen27.

A fórmula geral do índice de FGT é expressa por (Romão, 1993):

<D
q

P=A(Z,Y)l:gi
i= 1

o axioma da ordenação de privação relativa (axioma R) é alterado de forma

que a defasagem de renda do indivíduo i ao invés de ser ponderada por ( q - i + 1 ) tem

como peso a própria defasagem, ou seja:

@ vi = gi = Z - Yi
No caso dos pobres terem rendas iguais, o axioma da privação absoluta

normalizada (Axioma A) estabelece que:

@

Assumindo ainda que os pobres tenham a mesma renda, i. e., y i = m (renda

média dos pobres), <Dpode ser expressa da seguinte forma:

@ P = A(Z,y) q(Z-m)2

Ao igualar as expressões @ e @, podemos encontrar A' ( Z , y) como:

27 Exemplo extraído de Foster, Greer e Thorbecke (1984, p. 763)
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2 2HT = A (Z,y) . q (Z - m)

2
A(Z,y)= HI

q(Z-m)2

Recordando que H = N- e I = Z Zm , então:

@ A(Z,Y)= J Z2

Portanto, o índice de FGT pode se expresso como:

@
1 q 2

P=~NZ .L (Z - Vi)
1 = 1

Considerando que @ pode ser escrito da seguinte maneira:

q r 2
p =~2 L L(Z - m) + (m - YO] ,ou ainda:

NZ i= 1

p = q(Z- mi + qm2 i (m-yi}'
NZ! NZ2Q i=l m2

Levando-se em conta que H = ~, 1= Z Zm e que o quadrado do coeficiente

de variação é dado por:

2 q ( .)2
C = ~ L m-~l , então temos:

q i= 1 m

Neste sentido, observamos que o índice de FGT é, como na medida de Sen,

função de H, I e de um índice de desigualdade de renda entre os pobres, denominado
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de coeficiente de variação. Assim, a medida de FGT leva em conta os dois conceitos

de pobreza, i.e., a noção de privação absoluta e relativa.

Deve-se ressaltar que a expressão ® é derivada da medida mais geral que

corresponde a:

@ p= 1.. t (gi\a
N i=I Z)

o parâmetro a pode ser interpretado como um valor de aversão à pobreza:

quanto mais elevado a, maior é a importância dada aos mais pobres, pois quanto maior

a defasagem de renda (g i ), mais pobre é a família. Assim, na medida em que a

aumenta, @ se aproxima do critério de justiça social de Rawls, cujo objetivo é o bem

estar dos mais pobres dos indivíduos (Rawls, 1971). Se a = 0, P corresponde a H

(índice de incidência de pobreza). Caso a = 1, a medida P assume o produto H I.

Finalmente, se a = 2, as expressões ® e @ são equivalentes.

Da mesma forma que o índice de Sen, a medida de FGT varia de zero,

quando todas as rendas são maiores que a linha de pobreza, a um, caso todas as rendas

sejam zero.

No que concerne à decomposição do índice de FGT em medidas parciais ou

de subgrupos que captam as contribuições de cada parte ou região à pobreza geral,

temos que:

.. 1 qj ~giJ2Pj = ~ ~ - ,onde:l~J i=1 Z

Nj = população do grupo ou região j ;

qj = quantidade de pobres do grupo j .
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De acordo com Foster, Greer e Thorbecke (1984), o índice geral @

corresponde à somatória das medidas parciais ponderadas pela participação

populacional de cada grupo em relação ao contingente total da sociedade, de modo

que:

®
K .

P=L NJ Pj
j = IN

Se substituirmos @) em ®, podemos observar que esta última equivale ao

índice de FGT (expressão @), ou seja:

p= f Nj [-1. I r.giJ
2
]=_1 i(gi )2= ~.i(Z-yi)2

j=I N NJ i=] ,Z) N i=I\Z NZ 1=1

Desta forma, a abordagem de Foster, Greer e Thorbecke é um avanço em

relação às medidas de Sen e outras variantes na medida em que incorpora uma

característica importante que os outros índices não apresentam: a decomponibilidade.

Como mostrado anteriormente, é uma medida que atende as especificações definidas

por Sen de que um índice deve abranger os conceitos de pobreza absoluta e relativa,

i.e., P é função da taxa de incidência de pobreza (H), da defasagem de renda dos

pobres ou intensidade da pobreza (I), bem como é sensível à distribuição do

rendimento entre os pobres (privação relativa) através do coeficiente de variação.

Dado que a pobreza, normalmente, não se distribui de maneira uniforme

pelos diversos grupos ou regiões que compõem uma comunidade, a sua identificação

por meio desta medida possibilita a elaboração de políticasgovemamentais mais

eficazes.
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3.Metodologia

Como mencionado anteriormente, o propósito deste trabalho, tendo como

fonte de dados a pesquisa da FIPE (1994) sobre cortiços e favelas na cidade de São

Paulo, consiste em identificar inicialmente quem são os pobres nesses dois subgrupos

(cortiços e favelas) para, em seguida, mensurar a pobreza por meio dos vários

indicadores apresentados no capítulo anterior, quais sejam, incidência, defasagem

média de renda e o Índice FGT. Feito isto, pretendemos conhecer melhor estes dois

subconjuntos de pobres através de um levantamento de informações quanto às

características sócio-demográficas, bem como à sua inserção no mercado de trabalho.

Os dados serão elaborados tanto para os cortiços quanto para as favelas,

individualmente, e depois confrontados para se ter uma idéia sistematizada acerca das

características e carências mais prementes desses dois conjuntos da população que

talvez possam ser enquadrados entre aqueles mais necessitados no universo da

população pobre paulistana.

A utilização da pesquisa da FIPE como banco de dados se justifica pelos

seguintes motivos. Em primeiro lugar, pela disponibilidade das informações. Segundo,

na medida em que a coleta dos dados foi feita em fms de 1993, a configuração do

quadro de pobreza para as duas categorias (favelados e encortiçados) toma-se bastante

atual. Não menos importante, é o fato das informações coletadas para cortiços serem o

primeiro levantamento a partir do qual toma-se possível uma inferência estatística para

a população. Da mesma forma, os dados de favelas possibilitam o mesmo

procedimento estatístico.

Para que o leitor tenha um maior conhecimento sobre a pesquisa da FIPE,

apresentamos na próxima seção uma descrição da mesma no que conceme aos aspectos

mais relevantes como os objetivos, a metodologia, o levantamento de informações,
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entre outros. A seção seguinte trata da escolha da linha de pobreza, dentre as várias já

calculadas para a região metropolitana e cidade de São Paulo. Por último,

apresentamos os ajustes realizados à variável renda necessários ao presente trabalho.

3.1 A Pesquisa da FIPE

o estudo sobre cortiços e favelas da cidade de São Paulo, realizado pela FIPE

entre fins de 1993 e início de 1994, procurou responder três grandes questões. Em

primeiro lugar, mensurar o total de pessoas que moram nesses imóveis. Segundo,

estabelecer um quadro das condições de habitabilidade dos domicílios. Por fim, definir

um perfil sócio-econômico dessa população.

Pela facilidade de exposição, apresentamos em subseções separadas uma

descrição geral deste trabalho para os cortiços e favelas.
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3.1.1 A Pesquisa sobre Cortiços

o cortiço OU HCA (habitação coletiva de aluguel), como também pode ser

chamado, é definido pela Lei n° 10.928 de 8 de janeiro de 1991, também conhecida

como Lei Moura ou Lei dos Cortiços, que diz respeito a todo imóvel utilizado como

"moradia coletiva multifamiliar, apresentando, total ou parcialmente, as seguintes

características:

a. constituído por uma ou mais edificações construídas em lote urbano;

b. subdividido em vários cômodos alugados, subalugados ou cedidos a qualquer

título;

c. várias funções exercidas no mesmo cômodo;

d. acesso e uso comum dos espaços não edificados e instalações sanitárias;

e. vinculação e infra-estrutura no geral precárias;

f superlotação de pessoas" (FIPE, 1994 @, p. 29).

A pesquisa de campo, realizada no final de 1993 e início de 1994, foi

dividida em três fases. De início, foram identificados os cortiços do município de São

Paulo, estratificados por Administração Regional, através de metodologia amostral.

Este trabalho representou, logo no seu começo, um desafio adicional na medida em que

não se dispunha de levantamentos anteriores acerca da localização das HCAs,

diferentemente do estudo de favelas que já possuía um mapeamento anterior.
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o passo seguinte tinha como objetivo fazer a caracterização das HCAs, i.e.,

reunir um conjunto de informações que permitissem avaliar o processo de constituição

da HCA, de seu dimensionamento, da composição dos domicílios, número de

moradores, acesso aos serviços públicos, condições de habitabilidade do imóvel, entre

outras.

A última etapa da pesquisa de campo consistiu em entrevistar os próprios

moradores, através dos chefes de família, com a finalidade de se traçar o perfil sócio-

econômico da população encortiçada. Neste estudo, o chefe de família é aquele (a) que

exerce uma atividade de liderança perante os demais membros do domicílio, mesmo

que não seja o provedor do mesmo.

Neste sentido, foram escolhidos como amostra 335 imóveis de HCAs

distribuídos em todas as 20 administrações regionais da Prefeitura do Município de São

Paulo e entrevistados 625 domicílios.

Esta pesquisa considera domicílio "o espaço flsico construído que serve de

uso privativo dos seus moradores, podendo ser constituído de um ou mais cômodos, e

conter ou não, nesse espaço, instalações como cozinha, banheiro ou tanque" (FIPE,

1994 @, p. 71). Além disso, entende-se por cômodo como o espaço fechado e privativo

do grupo familiar ou convivente, exclusive banheiro e cozinha.

Como resultado final do trabalho, conseguiu-se estimar em 23.688 o número

total de cortiços existentes na cidade de São Paulo, abrangendo 160.841 domicílios e

uma população de 595.110 pessoas, o que corresponde a cerca de 6% da população

paulistana, conforme o recenseamento da FffiGE de 1991.
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Os encortiçados são formados predominantemente por trabalhadores jovens,

do sexo masculino, com baixo nível de escolaridade e empregados em todos os setores

da atividade econômica, sendo que a maior parte possui registro em carteira. À mulher

cabe o papel de dona de casa, enquanto que a função de chefe de família pertence, de

maneira geral, ao homem.

3.1.2 A Pesquisa sobre Favelas

O conceito de favela usado neste estudo corresponde à defmição adotada no

censo de 1987 elaborado pela HABI (Superintendência de Habitação Popular) que

estabelece favela como "um conjunto de unidades domiciliares, constituídas de

madeira, zinco, lata, papelão e mesmo alvenaria, em geral distribuídas

desorganizadamente em terrenos, cuja propriedade individual do lote não é legalizada

para aqueles que os ocupam, e inclui agrupamentos com até 50 barracos" (FIPE, 1994

@, p. 14). Na medida em que a FIBGE não considera aglomerações com até 50

domicílios como favela, os resultados da pesquisa FIPE não são comparáveis aos da

FIBGE.

O estudo da FIPE se baseou no censo de favelas de 1987 realizado pela

Superintendência de Habitação Popular (HABI) da. Secretaria de Habitação e

Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Município de São Paulo. Todas as favelas

cadastradas em 1987 para as quais se possuíam dados no que conceme ao número de

domicílios e população moradora foram a referência inicial para a formação do

universo da pesquisa FIPE.
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o plano amostrai, em sua primeira etapa, teve como unidade a favela e se

baseou no cadastro fornecido pela HABI. As favelas foram, então, agrupadas por

Administração Regional e, em cada regional, operou-se a divisão por estratos conforme

o número total de domicílios, quais sejam:

Estrato N° de moradias

1

2

3

4

entre 1 e 50

entre 50 e 400

entre 400 e 1000

maior que 1000

Das 1592 favelas cadastradas em 1987, através de procedimento estatístico,

defmiu-se uma amostra total correspondente a 163 favelas das quais 58 situavam-se no

primeiro estrato, 54 no intervalo entre 50 e 400 domicílios, 33 entre 400 e 1000

moradias e, por último, todas as 18 favelas existentes do último estrato.

Uma vez defmida a amostra, procedeu-se à fase seguinte que consistia em

obter informações para a caracterização das favelas, mediante um questionário

específico, quanto ao tamanho atuai das mesmas em termos de quantidade de

domicílios e condições de habitabilidade das favelas como um todo, i.e., localização,

acesso aos serviços públicos e formas de organização social.

o último passo da pesquisa de campo foi relacionar as moradias e entrevistar

os chefes dos domicílios com a fmalidade de traçar as características quanto ao perfil

sócioeconômico da população favelada. Neste sentido, foram aplicados 3.704

questionários compreendendo as 163 favelas.
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Este trabalho também considerou os conceitos de chefes de domicílio e

domicílio da mesma forma que foram explicitados anteriormente,

Como resultados [mais deste estudo, concluiu-se que existem, na cidade de

São Paulo, 1.901.892 pessoas faveladas ou cerca de 20% da população paulistana,

conforme o recenseamento da FIBGE de 1991, distribuídas em 378.863 domicílios.

Comparando esses dados com o censo de 1987 que havia identificado 150.452

moradias, observa-se uma taxa de crescimento superior a 150% nesse período, o que

denota uma crescente "favelização" do município de São Paulo.

Tal como nos cortiços, a população favelada caracteriza-se por ser

basicamente jovem, que trabalha em sua maioria no setor de serviços e boa parte possui

carteira assinada. De forma geral, os moradores apresentam baixo nível de

escolaridade, sendo uma população predominantemente migrante.

3.2 A Escolha da Linha de Pobreza

Conforme o capítulo anterior, a identificação de quem são os pobres pode ser

feita através do método da linha de pobreza elou o método das necessidades básicas

insatisfeitas. Preferimos trabalhar com o conceito de linha de pobreza na medida em

que se refere à possibilidade de uma família ou domicílio atender ou não certas

necessidades básicas através de sua renda familiar.
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A defmição de uma linha de pobreza exige decisões analíticas muitas vezes

polêmicas e carregadas de julgamentos de valor no que conceme às necessidades

mínimas de uma família. Neste sentido, optamos por apresentar várias linhas de

pobreza calculadas, em sua maioria, para a região metropolitana de São Paulo, bem

como as suas limitações para, em seguida, escolhermos uma delas que servirá de

referência ao trabalho empírico.

Algumas das metodologias analisadas abaixo terão como fonte o trabalho

Pesquisa de Condições de Vida (PCV: Renda), que a Fundação Sistema Estadual de

Análise de Dados realizou no início dos anos 90 (SEADE, 1992) com o objetivo de

dimensionar e aprofundar o conhecimento acerca das carências da população da região

metropolitana de São Paulo. Este estudo foi selecionado devido ao fato de ter

calculado, a partir dos métodos descritos abaixo, valores de linhas de pobreza para um

período bastante recente (1990) para a região da Grande São Paulo. Em relação aos

trabalhos citados no capítulo anterior, este é mais atual. Adicionalmente, tem a

vantagem de ser menos abrangente que o de Altimir (1979) e utiliza, em alguns de seus

métodos, a estrutura de consumo apropriada à região em estudo, contrariamente ao de

Vetter e Hicks(1983) que parte da estrutura de gastos familiares da cidade do Rio de

Janeiro para a construção das linhas de pobreza de outras áreas geográficas.

3.2.1 Estrutura de Consumo do ICVIDIEESE

Nos anos de 1982 e 1983, o Departamento Intersindical de Estatística e

Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE) realizou a Pesquisa de Padrão de Vida e

Emprego, para a região metropolitana de São Paulo, com a finalidade de detectar as

modificações ocorridas nas estruturas de despesas de três faixas de rendimento
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familiar, ou seja, um a três, um a cinco e um a trinta salários mínimos, utilizados em

seu índice de custo de vida (ICV).

Os grupos de despesas, que apresentaram um peso significativo no orçamento

total (alimentação, moradia e transporte), foram divididos em subítens. Estes foram

compostos de produtos com peso representativo no total das despesas familiares

(DIEESE, 1991).

A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), em sua

Pesquisa de Condições de Vida (PCV) na região metropolitana de São Paulo (SEADE,

1992), definiu três linhas de pobreza a partir das três estruturas de gastos familiares

correspondentes às três faixas de rendimento familiar utilizadas na elaboração do ICV

do DIEESE.

A atualização dos valores necessários ao atendimento das três estruturas de

gastos familiares foi feita para o período da PCV (junho de 1990), tendo em vista a

construção dos respectivos valores de corte.

Segundo o SEADE, a principal razão para o uso dessas três linhas de pobreza

em sua análise comparativa reside "no fato de conseguirem captar as diferenças na

estrutura de consumo associadas à disponibilidade de renda familiar" (SEADE, 1992,

p. 28). Na PCV, foi adotado o corte da estrutura de consumo equivalente a faixa de um

a três salários mínimos, i.e., 1,8 salário mínimo de renda familiar per capita ou 1,33 já

deflacionado pelo IPC - FIPE no nível de novembro de 1993, data aproximada da

Pesquisa de Cortiços e Favelas em São Paulo. Dois motivos foram apontados para se

escolher esta linha de pobreza. Primeiro, porque reflete uma estrutura de consumo

familiar definida em pesquisa realizada para tal fim. Em segundo lugar, porque, para a
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definição de um público alvo de políticas públicas, é comum utilizar-se o corte de

renda correspondente a três salários mínimos.

Em nosso entendimento, a aplicação dessa linha de pobreza que corresponde

à estrutura de gastos familiares observados no início da década de 80 não é a mais

apropriada na medida em que assume que a ponderação e composição dos gastos das

famílias em alimentação, transporte, moradia, educação, saúde, etc., permanece

constante ao longo do tempo. Sabemos, de antemão, que isto não acontece em função

da variação da disponibilidade de bens e serviços motivada pela flutuação dos preços

relativos e aceleração da taxa inflacionária verificada em todos esses anos. Por outro

lado, o consumidor racional também adquire bens e serviços alterando a composição da

cesta básica ao sabor da mudança dos preços relativos, da própria disponibilidade de

bens e serviços, bem como de alterações em seus hábitos alimentares, de lazer, etc.

Em segundo lugar, não nos parece ter havido qualquer análise mais profunda

acerca da cesta alimentar escolhida e sua adequação em termos nutricionais, estudo

este tão comum e necessário no estabelecimento de linhas de pobreza absolutas.

Desta forma, esta metodologia não se apresenta como adequada à definição

de uma linha de pobreza. Assim, passaremos à análise de outros procedimentos

metodológicos apresentados naPCV.
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3.2.2 Necessidades Calóricas

Outro cálculo da linha de pobreza analisado no estudo da PCV diz respeito à

construção da cesta alimentar com base em Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) do

IBGE, de 1987/88, levantados para a RMSP, adequando-se esta cesta de alimentos ao

consumo calórico mínimo recomendado em estudos nutricionais: aproximadamente

2.300 calorias diárias. O valor total dos gastos não-alimentares foi calculado tendo-se

em vista o coeficiente de Engel observado na POF.

O valor da linha de pobreza atualizado no nível de junho de 1990 (data da

PCV) corresponde a uma renda familiar per capita de 2,1 salários mínimos ou 1,55 em

nível de novembro de 1993, deflacionado pelo IPC - FIPE.

Podemos apontar algumas restrições a este tipo de abordagem. Inicialmente,

tal como no item anterior, mencionamos a inflexibilidade da cesta de consumo

alimentar e não-alimentar que se deve pressupor para a construção desta linha de

pobreza. Em segundo lugar, deve-se,supor também que se as necessidades nutricionais

são satisfeitas, as necessidades não-alimentares também o são, i.e., na medida em que a

cesta de consumo alimentar não apresenta déficit calórico, dado que os ajustes são

feitos quanto às necessidades energéticas e a linha de pobreza é definida através da

relação entre cesta alimentar e o coeficiente de Engel, pressupõe-se que os ítens não-

alimentares também são atendidos, o que é uma hipótese bastante discutível. Por

último, conforme mencionado em estudo anterior (Moreira, 1993), o nível de

arbitrariedade em componentes expressivos da restrição orçamentária dos pobres, como

moradia e transporte, é muito grande sob este enfoque, de maneira que se justificam

análises mais pormenorizadas quanto a estes dois ítens, reduzindo o resíduo no cálculo
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da linha de pobreza, o que eleva de forma considerável o grau de precisão e

confiabilidade do estudo.

3.2.3 Metade da Renda Familiar per Capita Média

Este é um método abordado no trabalho da PCV representando uma medida

relativa de pobreza. É um critério que está se tomando comum na Europa em estudos

que visam identificar o grau de empobrecimento do velho continente.28

A linha de pobreza, segundo esta abordagem, corresponde a 1,76 salário

mínimo de renda familiar per capita em junho de 1990 para a região metropolitana de

São Paulo ou 1,30 em novembro de 1993, corrigido pelo IPC - FIPE.

A limitação básica deste enfoque é que há uma estreita associação entre

linha de pobreza e distribuição de renda. Qualquer modificação nesta última, pode

configurar outro valor de corte, mesmo que não haja alterações no padrão de vida das

famílias pobres.

Outra restrição fundamental que podemos fazer diz respeito ao fato de que

esta abordagem se aplica mais adequadamente em países onde as necessidades

elementares, como a fome, a falta de moradia, e assim por diante, são atendidas,

carências essas tão típicas de sociedades subdesenvolvidas. Neste sentido, é uma

metodologia que não cabe neste estudo que estamos desenvolvendo.

28 Standing (1991) apud SEADE (1992).
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3.2.4 Salário Mínimo Necessário

o Decreto-Lei n° 399, de 30 de abril de 1938, criou uma cesta alimentar,

também chamada de ração essencial, cuja fmalidade era estabelecer parâmetros para o

cálculo do salário mínimo que começou a vigorar em 1940.

A ração essencial continua sendo considerada uma referência bastante

importante para se averiguar o custo de alimentação do trabalhador, uma vez que a

legislação de fixação do salário mínimo não sofreu ainda nenhuma revisão.

o DIEESE realiza acompanhamentos mensais do custo da ração essencial

mínima com vistas ao cálculo do Salário Mínimo Necessário, referência constante nas

reivindicações entre capital e trabalho.

A cesta alimentar em questão é composta de 13 produtos, sendo a sua

configuração descrita na tabela abaixo.

De acordo com Moreira (1993), uma avaliação nutricional desta cesta

alimentar revela, por um lado, quantidades excessivas de calorias, vitaminas do

complexo B, vitamina C, fósforo e ferro, por outro, apresenta carências de vitamina A

e cálcio.
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Tabela 1

Produto

Ração Essencial

Quantidade
(em gramas diáriaS/homem)

Arroz
Feijão rajado
Farinha de trigo
Batata inglesa
Tomate
Açúcar refinado
Banana d'água
Carne bovina
Leite pasteurizado
Pão francês
Óleo de Soja
Margarina vegetal
Café moído

100
150
50
200
300
150
200
200
250
200
34
25
20

Fonte: DIEESE apud Moreira (1993).

Ao se confrontar o custo da ração essencial com o da cesta alimentar

elaborada pela autora acima (ver tabela 6), metodologia esta a ser utilizada na parte

empírica deste trabalho, percebemos que a primeira apresenta um gasto, pelo menos,

duas vezes superior. Por outro, se for feito um ajuste tomando-se em consideração

apenas as necessidades calóricas, observa-se que esta dieta serve para alimentar uma

pessoa e mera,

A metodologia para a determinação do Salário Mínimo Necessário é a

seguinte:
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a. assume-se que a ração essencial mínima deve supnr as necessidades

alimentares de uma família de quatro pessoas (dois adultos e duas crianças);

b. admite-se que a alimentação de duas crianças corresponde à de um adulto;

c. O custo da ração essencial para uma família é, então, o triplo do valor

encontrado para uma pessoa;

d. O total do gasto com alimentação é, em seguida, dividido por 35,98%,

correspondente à participação do item alimentação na estrutura de despesa

familiar cuja faixa de rendimentos é de um a três salários mínimos, estrutura

essa usada no cálculo do índice de custo de vida (ICV) do DIEESE.

Neste sentido, as limitações que existem são várias, entre as qUaIS

destacamos, em princípio, as mudanças dos hábitos alimentares que parecem ter

ocorrido entre 1938 e os anos 90. Ao assumir uma mesma estrutura de gastos durante

todo esse período, incorre-se na mesma crítica já manifestada anteriormente, qual seja,

a oferta de bens e serviços sofre influências diversas, tipo concorrência, tecnologia,

hábitos da população, custos de produção, sazonalidade, governo, etc., que promove

mudanças nos preços relativos, contribuindo para alterar a composição de cestas

alimentares e não-alimentares. A demanda, do outro lado, é também influenciada por

vários fatores, como a propaganda, concorrência, mudanças nos preços relativos,

disponibilidade de produtos, governo, etc., que acaba contribuindo para que ela se

modifique com o passar do tempo. Desta forma, os modelos de definição de linhas de

pobreza devem incorporar essas informações para torná-las mais reais ao quadro social

vigente. Além dessas restrições já citadas, podemos incluir o custo muito elevado da

ração essencial que faz com que tenhamos um Salário Mínimo Necessário também

elevado, desfigurando o conceito de linha de pobreza absoluta. Para se ter uma idéia,

conforme Moreira (1993), em janeiro de 1989, uma família de quatro pessoas deveria

ter uma renda equivalente a pouco mais de 1000 dólares mensais para não ser

considerada pobre pela metodologia do Salário Mínimo Necessário. Por último, a
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determinação da linha de pobreza sob este enfoque é calculada com um resíduo muito

alto (cerca de 65%), colaborando para defmir um valor de corte pouco confiável.

A linha de pobreza, segundo este critério, é estimado em 1,74 salário mínimo

per capita em novembro de 1993, calculado a partir de Moreira (1993).

3.2.5 A Metodologia de Fava 29

o trabalho de Fava (1984), tal como explicitado no capítulo anterior,

procurou estimar as linhas de pobreza a partir de cestas alimentares. Estas foram

construídas tendo como base a estrutura alimentar das famílias localizadas no segundo

decil da distribuição de despesas correntes, conforme o Estudo Nacional de Despesa

Familiar (ENDEF) de 1974/1975, realizando ajustes nas quantidades dos alimentos que

significavam 90% do consumo calórico com o objetivo de eliminar o déficit energético,

típico dessa faixa de despesa. A composição da cesta alimentar para a região

metropolitana de São Paulo está descrita na tabela a seguir.

29 É um estudo importante, pois vem sendo atualizado por Rocha (l988~, 1989, 1992) e serviu de
base para os trabalhos da Comissão Técnica do Salário Mínimo (dezembro de 1991), cf. Brasil
(1992).
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Tabela 2

Composição da Cesta Alimentar de Fava

Produto Quantidade
(em gramas diárias/homem)

217,1Arroz

Pão

Batata inglesa

Mandioca

97,9

50,2

28,6

61,5

95,8

28,3

58,4

12,3

27,6

95,9

11,7

19,9

27,2

8,2

3,2

Conforme a tabela, podemos observar que a autora não se preocupou em

incluir produtos importantes como o sal e o café.

Açúcar

Feijão

Banana

Carne bovina

Carne suína

Frango

Leite in natura

Leite industrializado

Ovo

Óleo vegetal

Margarina

Banha de Porco

Segundo Moreira (1993), a análise desta cesta sob uma abordagem

nutricional, revela que ao desconsiderar necessidades quanto a vitaminas, minerais e

balanceamento, estabelece como requerimentos nutricionais aqueles necessários para

evitar a subnutrição. Neste sentido, observa-se que as necessidades calóricas são

Fonte: Rocha (1988 <B ) apud Moreira (1993).
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praticamente cobertas por esta cesta alimentar, apresentando carências quanto às

vitaminas A, B2, C e cálcio. Por outro lado, essa mesma análise mostra um excesso de

carboidratos e deficiência em lipídeos.

Comparando custos mais recentes da cesta alimentar de Fava com o da cesta

de Moreira (1993) - ver tabela 6 -, percebemos que, em quase todos os momentos

analisados, a primeira apresenta custos maiores, embora seja menos diversificada e

abrangente em termos nutricionais. Este dado sugere alterações de preços relativos

ocorridas desde o ano de referência da pesquisa (1974/1975), bem como modificações

na composição da cesta alimentar.

A definição da linha de pobreza de Fava segue de perto a metodologia de

cálculo de outros trabalhos já citados, como Necessidades Calóricas, Salário Mínimo

Necessário, entre outros. Para a região metropolitana de São Paulo, Fava utilizou o

coeficiente de Engel igual a 37% identificado na pesquisa do ENDEF correspondente

ao primeiro decil da distribuição de despesas correntes que não apresentasse

insuficiência calórica. Como mencionado anteriormente, este método supõe que uma

vez satisfeitas as necessidades alimentares, as outras também o serão.

As restrições que podemos apontar são várias. Em primeiro lugar, ao assumir

a mesma cesta alimentar da pesquisa do ENDEF de 1974/1975, desprezam-se os

efeitos que as modificações dos preços relativos têm sobre a composição da cesta,

mudanças essas ocorridas ao longo desses anos. Da mesma forma, a utilização de um

mesmo coeficiente de Engel identificado nessa pesquisa do ENDEF, pressupõe uma

relação constante entre gastos com alimentação e despesas totais dos pobres que é

bastante duvidosa. De fato, de acordo com o estudo de Moreira (1993, p. 104), em

apenas três anos (de 1989 a 1992), os gastos com alimentação variaram de 27,6%
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(maio de 1991) a 49,7% (janeiro de 1990). Assim, a utilização de um mesmo

coeficiente de Engel em diferentes momentos do tempo, só é justificável em ambientes

de estabilidade nos preços relativos. Além disso, a própria cesta alimentar possui

deficiências nutricionais já apontadas. Por fim, as despesas com habitação e transporte

continuam sendo calculadas por resíduo, desconsiderando que esses dois tipos de

gastos representam somas significativas da restrição orçamentária dos pobres. Apenas

como ilustração, em setembro de 1991, as despesas de moradia e transporte alcançaram

cerca de 52% do orçamento familiar das famílias analisadas (Moreira, 1993, p. 104).

A linha de pobreza, conforme a metodologia de Fava, é estimada, a partir de

Moreira (1993), em 0,93 salário mínimo per capita em novembro de 1993.

3.2.6 Nível Mínimo de Subsistência

Moreira (1993) desenvolveu uma linha de pobreza para a cidade de São

Paulo com base no conceito de nível mínimo de subsistência. Este enfoque, que

remonta à tradição clássica, aborda indivíduos e famílias como integrantes da força de

trabalho que devem ter acesso às condições materiais mínimas que lhes garantam

capacidade para execução de atividades reservadas à mão-de-obra com menor

qualificação no sistema econômico.

Esta abordagem retoma "a proposição de que a lógica de reprodução da

sociedade, particularmente a capitalista, conduz os salários da mão-de-obra não

qualificada em níveis que oscilam em torno do salário de subsistência, o que se deve

ao permanente excesso de oferta de trabalhadores no mercado" (Moreira, 1993, p.

21). A autora destaca ainda que "nos países subdesenvolvidos, por razões ligadas ao
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seu estilo de desenvolvimento, criam-se condições para que os salários dos

trabalhadores menos qualificados se mantenham abaixo do mínimo de subsistência. É

constituído um contingente populacional, cuja incapacidade em atingir esse nível de

vida está associada à natureza de sua inserção no mercado de trabalho". 30

Na medida em que o enfoque do mínimo de subsistência trata os indivíduos e

famílias como integrantes do mercado de trabalho, as suas necessidades elementares

são determinadas a partir dos próprios requerimentos do sistema produtivo. Sob esta

ótica, exige-se dos trabalhadores um nível adequado em termos nutricionais, de

moradia e locomoção, entre outros, para se alcançar um desempenho satisfatório em

suas atividades profissionais.

A composição do gasto domiciliar foi elaborada tendo como fonte a Pesquisa

de Orçamentos Familiares (POF) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas

(FIPE) realizada entre março de 1990 e fevereiro de 1992. A amostra de famílias (438

no total) foi composta por domicílios com despesa per capita de até um salário mínimo.

A estrutura de despesa familiar está retratada na tabela abaixo.

30 Idem Ibidem.
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Tabela 3

Estrutura de Despesa Familiar até

um Salário Mínimo Per Capita

Alimentação 45%

Habitação 23,6%

Transporte 11,3%

Subtotal 79,9%

Despesas Pessoais (Lazer) 7,4%

Higiene e Limpeza 4,3%

Vestuário 4,3%

Saúde 2,8%

Educação 1,3%

Subtotal 20,1%

Total 100,0%

Fonte: POF - FIPE (1990/1992) apud Moreira (1993, p. 56)

A cesta alimentar foi desenvolvida observando a estrutura de consumo da

amostra. É um modelo cuja principal qualidade é incorporar a substituição dos

produtos que a integram. Devido às alterações nos preços relativos, o consumidor de

baixa renda freqüentemente opera substituições, parcial ou totalmente, em seu

cardápio, de forma a tentar equilibrar o orçamento familiar. Além disso, a composição

da dieta alimentar visa não apenas garantir os suprimentos calóricos necessários à

atividade profissional, como também preencher as necessidades nutricionais quanto ao

balanceamento, vitaminas, minerais e palatabilidade, atendendo também ao objetivo de

uma cesta alimentar de custo mínimo. -

Para alcançar estes objetivos simultaneamente, utilizou-se o método de

Programação Linear, que toma possível a escolha de produtos e respectivas
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quantidades, sujeitos a uma série de restrições previamente estabelecidas. Estas últimas

dizem respeito ao objetivo de fazer com que a cesta alimentar seja nutricionalmente

adequada, palatável e que tenha o menor custo.

Contudo, devido à restrição adicional de tomar a dieta alimentar subordinada

aos hábitos alimentares da população, a cesta passa a denominar-se otimizada, em

função da fixação de quantidades mínimas e máximas de produtos ou grupo de

alimentos na composição da dieta alimentar de modo a tomá-la compatível com a

condição acima, gerando uma elevação do seu custo total. A cesta otimizada é

apresentada na tabela que se segue.

Esta foi constituída a partir de uma cesta potencial composta de 129 produtos

cujos preços são coletados semanalmente pela FIPE para o cálculo do índice de preços

ao consumidor (!PC). A cesta potencial foi definida como "o conjunto de produtos

alimentares que podem vir a participar da cesta otimizada. Deve ser a mais extensa

possível, criando condições para maior diversificação do cardápio, maior grau de

substituição entre produtos e menor custo total da dieta".31

Dadas as restrições de palatabilidade (a cesta deve ser adequada ao padrão de

consumo da população escolhida em função de quantidades mínimas e máximas

alocadas aos produtos) e nutricionais ( a dieta alimentar deve não apenas fornecer uma

certa quantidade calórica - cerca de 2.300 calorias diárias por pessoa - como também

uma quantidade de vitaminas, minerais e um equilíbrio ou balanceamento entre

proteínas, lipídeos e hidratos de carbono), através da relação preço do alimento e

conteúdo nutricional obteve-se como resultado uma cesta otimizada que, no decorrer

dos 46 meses considerados (janeiro de 1989 a outubro de 1992), compreendeu 35

31 Moreira (1993, p. 67).
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produtos, sendo que sua composição média mensal correspondeu a 20 produtos, a

mínima de 18 e a máxima de 23.

Conforme a autora, substituições expressrvas entre alguns alimentos

ocorreram como, por exemplo, entre arroz, macarrão, batata inglesa, mandioca, açúcar

- produtos ricos em hidratos de carbono - ou entre fígado, frango, ovo, toucinho fresco,

ou ainda entre frutas (banana, limão, laranja-pera, etc.). Produtos como fígado, arroz,

feijão, macarrão, farinha de trigo, leite e óleo de soja fazem parte de todas as cestas

mensais e próximos da quantidade máxima.

Com a fmalidade de diminuir o cálculo da linha de pobreza por resíduo, a

autora se propôs a definir valores para habitação e transporte.

As despesas de moradia compreenderam aluguel, água, luz e gás. Para o

cálculo desses três últimos ítens, obteve-se uma média das despesas dos 438

domicílios. Para a determinação do valor médio de locação residencial, foi definido

como padrão imóveis que possuem água encanada, energia elétrica e dois cômodos

que podem ser utilizados para dormir (quarto e sala). Este padrão assegura que uma

família de quatro pessoas (moda do número de membros de uma família

correspondente a amostra de 438 domicílios) possa viver no limite critico estabelecido

por critérios internacionais (duas pessoas por cômodo). O.valor médio obtido equivale

a 0,85 salário mínimo de março de 1990.
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Tabela 4

Cesta Otimizada
(emgramas diárias para família de 4 pessoas)

Quantidade Quantidade Quantidade
Produto Fregüência mínima máxima modal·

Toucinho fresco 32 0,0 13,7 13,7
Fígado 46 20,3 270,0 71,5
Arroz empacotado 46 169,0 563,4 563,4
Feijão empacotado 46 77,6 203,6 203,6
Leite pasteurizado 46 l.474,1 2.166,9 1.909,8
Frango 7 0,0 207,5 0,0
Pão francês 46 141,9 141,9 141,9
Pão deforma 7 0,0 47,4 0,0
Açúcar refinado 46 208,4 650,0 307,9
Café moído 46 14,2 107,1 14,2
Óleo de Soja 46 184,3 184,3 184,3
Margarina vegetal 46 10,9 14,7 10,9
Queijo prato 3 0,0 14,1 0,0
Macarrão 46 77,3 169,7 169,7
Farinha de trigo 46 150,4 150,4 150,4
Farinha de mandioca 18 0,0 119,8 0,0
Fubá de milho 19 0,0 27,6 0,0
Fermento em pó 45 0,0 2,2 2,2
Farinha de milho 4 0,0 10,1 0,0
Chocolate em pó 12 0,0 79,1 0,0
Sal refinado 46 46,0 46,0 46,0
Laranja-pera 37 0,0 295,2 221,5
Banana-nanica 5 0,0 215,4 0,0
Limão tahiti 10 0,0 335,9 0,0
Tomate 3 0,0 18,1 0,0
Pimentão 17 0,0 53,3 0,0
Chuchu 9 0,0 31,9 0,0
Mandioca 5 0,0 23,1 O~O
Batata inglesa 3 0,0 188,0 0,0
Cebola 46 35,2 35,2 35,2
Batatinha 5 0,0 188,0 0,0
Ovo de galinha 46 64,1 64,1 64,1
Salsa!cebolinha 15 0,0 179,6 0,0
Couve 12 0,0 197,9 0,0
Sardinha 36 0,0 57,1 57,1

Fonte: Moreira (1993, p. 85).
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Os gastos com transporte foram definidos examinando-se as necessidades de

locomoção mensal de uma família de quatro pessoas cujo rendimento familiar situava-

se em até quatro salários mínimos de setembro de 198732. Como resultado fmal,

obtiveram-se 83 viagens por mês ou 2,8 conduções por dia para uma família de quatro

pessoas.

É de se destacar que, para os 46 meses de observação (janeiro de 1989 a

outubro de 1992), todos os ítens da linha de pobreza (alimentação, moradia, transporte

e os demais), bem como ela própria, sofreram alterações em seus valores em função de

mudanças de seus preços relativos e substituição de produtos dentro da cesta alimentar,

gerando ponderações de gastos diferentes da estrutura da amostra ajustada, tal como

retratada na tabela 3. A tabela abaixo revela os pesos mínimos e máximos dos gastos

com alimentação, moradia e transporte. Os demais ítens permaneceram com os mesmos

pesos.

Tabela 5

Estrutura de Dispêndio sob a Metodologia
do Nível Mínimo de Subsistência

Mínimo Máximo

Alimentação 27,6% 49,7%

Moradia 21,8% 42,3%

Transporte 7,1% 12,4%

Fonte: Moreira (1993, p: 108)

As vantagens da utilização desta metodologia são diversas. Em primeiro

lugar, é um modelo que traz a possibilidade de realizar substituições na composição da

dieta alimentar em função de mudanças nos preços relativos. Se, em determinado mês,

32 Cf. Companhia do Metropolitano de São Paulo (1989) apud Moreira (1993).
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o preço do frango está mais caro, substitui-se por ovo, ou, se o preço do arroz aumenta,

diminui-se a sua quantidade conswnida, etc. Este modelo incorpora como tipologia o

conswnidor racional que procura maximizar a sua utilidade, dadas as restrições

orçamentárias. O segundo ponto favorável diz respeito ao fato de que este modelo

consegue gerar uma cesta alimentar nutritiva, que atende às especificações calóricas, de

vitaminas, minerais, balanceamento e palatabilidade, diferentemente de outras dietas

como a de Fava, Necessidades Calóricas, e outras, onde a preocupação reside em

satisfazer os requerimentos energéticos, prestando pouca atenção às outras restrições

nutricionais. Deve-se notar que outros expressivos gastos da população pobre, como

moradia e transporte, não são calculados por resíduo (ao todo, cerca de 80% das

despesas são determinadas e apenas 20% são definidas por resíduo, i.e., o total das

despesas com alimentação, habitação e locomoção é dividido por 79,9% constituindo a

linha de pobreza). Quando se trabalha apenas com o estabelecimento do total de

despesas com alimentação e sua relação com os gastos totais (coeficiente de Engel),

corre-se o risco de se sub (sobre) estimar a linha de pobreza em dose dupla, pois

despesas alimentares mais baixas (altas) podem significar um coeficiente de Engel mais

alto (baixo) (este apresenta um valor maior quando se desce na pirâmide social). Por

fim, ao se determinar os gastos com alimentação, habitação e transporte, está-se

questionando a tese bastante polêmica adotada por outras metodologias de linhas de

pobreza de que, se as necessidades alimentares são atendidas, as demais também o são.

Neste sentido, esta é a metodologia de linha de pobreza a ser usada neste

trabalho e seu valor foi definido, tanto para cortiços quanto para favelas, utilizando-se

o critério de desembolso e não de competência em relação à renda do entrevistado, i.e.,

o mês referente ao valor do nível mínimo de subsistência coincide com o do próprio

mês de gasto das famílias. Assim, quando o indivíduo recebe o seu rendimento, por

exemplo, no início de novembro, o valor do mínimo de subsistência equivalerá também

ao mês de novembro e não de outubro (mês de competência do rendimento do
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trabalhador). Para cortiços, o seu valor corresponde a uma renda familiar per capita de

1,20 salário mínimo médi033 de outubro e novembro de 1993, enquanto que, em

favelas, a linha de pobreza equivale a 1,10 salário mínimo médio de setembro e

outubro de 1993. 34 e 35

No que conceme à questão levantada no capítulo anterior entre

procedimentos de construção de cestas alimentares normativos X descritivos ou

otimizadores X empíricos, Rocha (1988 @) defende a utilização de cestas alimentares

empíricas, i.e., cestas onde poucos ajustes são feitos em detrimento de cestas

otimizadoras que, com o objetivo de redução de custo, realizam substituições entre

produtos em função dos seus custos, assumindo que a população se conformaria à

estrutura de consumo definida.

A metodologia de Moreira rebate essa dicotomia entre os dois procedimentos

acima. Primeiro, é uma cesta alimentar otimizadora (no sentido de Rocha) quando visa

definir uma dieta de custo mínimo, mas também é descritiva na medida em que a

estrutura de consumo definida corresponde aos hábitos alimentares da população

escolhida. E isto ocorre porque o grau de diversificação, o respeito aos hábitos de

consumo e o custo da dieta dependem em grande parte das restrições impostas ao

modelo, que é dinâmico, ou seja, varia com o tempo dependendo de modificações nos

preços relativos, enquanto que outras metodologias acima referidas são estáticas ou

inflexíveis.

33 Utilizou-se o valor médio do salário mínimo, tanto para cortiços quanto para favelas, porque a
pesquisa da FIPE não identificou, para parte das entrevistas, a data precisa em que foram realizadas.

34 Cf. cálculo fornecido gentilmente pela autora para este estudo.

35 Os valores de corte são distintos em função da pesquisa de campo de cortiços ter sido realizada "em
dezembro de 1993 e janeiro de 1994 e a de favelas em novembro e dezembro de 1993, como também
ter-se verificado, no final do ano, uma elevação do salário mínimo menor que as taxas de inflação ao
consumidor.
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Tabela 6

Custo de cestas alimentares e linhas de pobreza,
de acordo com al2;umasmetodologias

(em US$*)

Cestas Alimentares Linhas de Pobreza
Moreira Fava Ração Moreira Fava Salário

ou Essencial ou Mínimo
Mínimo Mínimo Necessário

de de
Mês Subsistência Subsistência --

Nov/91 80 92 173 268 249 482

Dez/91 82 88 169 260 238 469

Jan/92 80 89 161 243 240 448

Fev/92 84 91 153 249 247 426

Mar/92 82 91 151 251 246 419

Abr/92 82 87 157 276 236 436

Mail92 85 85 153 273 230 425

Jun/92 85 86 150 274 233 417

JuV92 84 85 151 268 230 419

Ago/92 87 92 166 273 249 463

Set/92 89 99 175 273 267 488

Out/92 91 98 172 276 265 479

* Dólar médio do períodojaneiro a outubro de 1992.

Todos os valores referem-se a uma família de 4 pessoas.

Fonte: Moreira (1993, p. 110).
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3.3 A Variável Renda

Este estudo tem por unidade de análise a família, pois esta é "ao contrário do

indivíduo, a unidade natural no que diz respeito ao comportamento de consumo" (Sen,

1981, p. 28). Dentro deste quadro, devemos destacar que o conceito de família aqui

equivale ao de domicílio ou grupo convivente, pois são relevantes as relações de

consumo e não os laços familiares.

De acordo com a metodologia adotada, a renda familiar per capita será

utilizada para calcular a linha de pobreza da população favelada e encortiçada. Três

fatores serviram de guia para esta escolha. Em primeiro lugar, a utilização da renda per

capita corrige as distorções causadas pelo tamanho da família. Segundo, como citado

no capítulo anterior, existe grande semelhança entre a distribuição de famílias por faixa

de renda conforme o método da renda familiar per capita e aquela obtida de acordo

com a metodologia por adulto-equivalente. O último ponto refere-se ao fato de que o

método escolhido é de uma operacionalização bastante simples. Em resumo, é um

indicador que reúne uma metodologia fácil de ser usada com um erro de análise

relativamente pequeno, além de permitir a comparação de rendimentos inter-familiares.

O questionário utilizado na Pesquisa de Cortiços e Favelas, levantou as

seguintes fontes da renda familiar:
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a. rendas do trabalho;

b. aposentadorias;

c. pensões- alimentícia e auxílios da Previdência Social, como auxílio-saúde,

auxílio-acidente de trabalho, auxílio-maternidade, auxílio-reclusão e seguro-

desemprego.

Para tomar operacional o conceito de pobreza que iremos tratar nesta

pesquisa, adotamos a renda líquida disponível como elemento-chave diferenciador

entre pobres e não-pobres. Isto se deve, em primeiro lugar, à disponibilidade da

informação renda bruta no estudo da FIPE em detrimento da variável despesa. Além

disso, a renda parece ser o instrumento mais adequado de trabalho no sentido de que

possibilita o acesso a um determinado padrão de vida, ao contrário da despesa que se

refere à maneira como o rendimento é utilizado.

Neste sentido, como o dado de renda obtido é bruto, necessitamos alterá-lo

''já que a renda relevante para as decisões de consumo ou investimento é a renda

disponível" (Langoni, 1973, p. 35). Assim, para todos os empregados do setor privado

com registro em carteira (59,4% em cortiços e 49,7% em favelas do total de ocupados),

deduzimos 8%, 9% ou 10% de sua renda declarada a título de contribuição

previdenciária, conforme a legislação em vigor na data da pesquisa. Para os

funcionários públicos (cerca de 2% em cortiços e favelas do total de ocupados), diante

da impossibilidade de distinguirmos entre estatutários e aqueles regidos pela CLT

(Consolidação das Leis do Trabalho), como também se são funcionários municipais,

estaduais ou do Governo Federal, optamos por não aplicar nenhum redutor na renda

informada.
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Por outro lado, investigamos se as famílias recebiam beneficios indiretos

como vale-transporte, vale-refeição e cesta básica com o objetivo de avaliarmos o

acréscimo de renda obtido. As tabelas abaixo mostram o resultado tanto para os

. cortiços quanto para as favelas.

Tabela 7

Beneficios Indiretos em Cortiços
Total

0/0

Sim Não
% %

Vale-transporte na família 32,3 67,7

Vale-refeição na família 16,8 83,2

Cesta básica na família 13,8 86,2

Fonte: FIPE (1994 @).

100

100

100

Embora aproximadamente um terço das famílias receba vale-transporte, este

valor não foi computado no cálculo da renda, dada a dificuldade de se determiná-lo

para cada categoria profissional. Vale-refeição e cesta básica não foram considerados

Tabela 8

Beneficios Indiretos em Favelas

Sim Não Total
% % %

Vale-transporte na família 36,9 63,1 100

Vale-refeição na família 15,7 84,3 100

Cesta básica na família 12,9 87,1 100

Fonte: FIPE (1994 ~ ).
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pois, como mostram as tabelas, a proporção de famílias. que recebe estes beneficios é

muito pequena.

As correções da variável renda foram complementadas com a adição do valor

calculado do aluguel dos domicílios em favelas ao rendimento familiar, conforme a

tabela abaixo.

Tabela 9

Aluguel em Favelas

Não Pagam

0,0 SM a 0,5 SM

0,5 SM a 1,0 SM

1,0 SM a 1,5 SM

Mais de 2,0 SM

Total

97,7

1,6

0,4

0,2

!li

100

Aproximadamente 980/0 dos favelados não pagam aluguel, pois adquirem ou

constróem a própria moradia. Por outro lado, cerca de 2% pagam um aluguel médio

correspondente a 0,44 SM (0,60 SM em cortiços). Este valor, portanto, foi adicionado

ao rendimento das famílias faveladas que não pagam aluguel (980/0), uma vez que este

dado representa uma economia para as mesmas.

Fonte: FIPE (1994 ~ ).
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Passemos, agora, ao capítulo seguinte que aborda a questão da pobreza, seu

perfil sócio-demográfico e a inserção no mercado de trabalho nos dois subgrupos a

serem analisados, i. e., os encortiçados e os favelados da cidade de São Paulo.
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4. Análise dos Dados

Este capítulo tem o objetivo de realizar o exercício de agregação da pobreza

sob o enfoque do índice de Foster, Greer e Thorbecke (índice FGT). Este indicador foi

o escolhido pois, embora seja uma das variantes do índice de Sen, apresenta uma

vantagem adicional, qual seja, a decomponibilidade. Em outras palavras, este índice

possibilita conhecer qual a contribuição de cada subgrupo à pobreza agregada ou, de

outra forma, de quanto será a diminuição da mesma caso seja eliminada a pobreza

naquele subconjunto. Outros dois indicadores serão apresentados em função de serem

bastante usuais em estudos dessa natureza, i.e., o índice de incidência de pobreza (H) e

a defasagem média de renda (I). Embora sejam índices que possuem sérias distorções=

quanto à mensuração da pobreza propriamente dita, além de serem convencionais em

análises sobre a pobreza, apresentam a qualidade de serem de compreensão imediata.

Contudo, é de se ressaltar que tais indicadores devem servir de complemento ao índice

agregado FGT. Estas observações são pertinentes na medida em que a maioria dos

estudos sobre a pobreza no Brasil leva em conta apenas o índice de incidência (H), não

dando nenhuma atenção a: cálculos de pobreza sob os índices de Sen ou suas

variantes. 3 7

A mensuração da pobreza será feita através do índice acima por atributos.

Estes foram escolhidos tendo-se como referência os determinantes da pobreza mais

recorrentes na literatura, isto é, fatores sóciodemográficos e inserção no mercado de

trabalho. A .localização geográfica foi incluída na análise tendo-se em vista a sua

importância para fms de políticas públicas, quais sejam, habitacional, saúde, educação,

transporte, entre outras.

36 Ver subseção 2.5.l.
37 Ver nota de rodapé 21.
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Assim, serão examinados os seguintes atributos:

a. localização geográfica por Administração Regional (AR);

b. localização geográfica por Macro Regiões;

c. procedência do chefe de família por região geográfica;

d. procedência do chefe de família (capital ou interior);

e. procedência do chefe de família (zona rural ou urbana);

f. naturalidade do chefe da família (paulistas x migrantes);

g. ano de chegada do chefe em São Paulo;

h. local de moradia antes da habitação atual;

1. tempo de moradia do chefe na habitação atual;

J. tamanho da família;

k. sexo do chefe da família;

1. idade do chefe da família;

m. escolaridade do chefe da família (apenas em favelas);

n. condição de emprego do chefe da família;

o. condição de atividade do chefe da família.

Devido à metodologia adotada (linha de pobreza e índice FGT), a abordagem

seguida é descritiva. Ou seja, os atributos serão investigados cada qual

individualmente e não através de eventuais relações entre eles.

As estimativas do número de cortiços e favelados em São Paulo realizadas

pela FIPE (1994) foram obtidas mediante expansão dos resultados amostrais para a
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população. Em nosso trabalho, utilizamos apenas as informações amostrais, pois os

resultados expandidos não continham as distribuições de freqüência das variáveis

analisadas.

É de se destacar ainda que, para a caracterização sóciodemográfica e de

inserção no mercado de trabalho, utilizaram-se os dados referentes aos chefes dos

domicílios na medida em que "o papel do líder do grupo familiar é de fundamental

importância neste estudo, pois muitas de suas decisões pesam sobre o destino dos que

com ele vivem no mesmo grupo familiar" (FIPE, 1994@,p. 49). (

4.1. A Pobreza nos Cortiços

A avaliação da pobreza da população encortiçada residente na cidade de São

Paulo foi dividida em várias categorias: desde uma análise geográfica (onde estão

situadas as famílias pobres de cortiços por administrações regionais?), passando pelo

perfil sócio-demográfico, até atingir a inserção dos chefes destas famílias no mercado

de trabalho.

Entretanto, em primeiro lugar, cabe apresentar uma tabela relacionando as

várias,metodologias de linhas de pobreza já abordadas no capítulo anterior com os

respectivos resultados, de forma a que o leitor tenha uma dimensão da heterogeneidade

de estimativas de famílias pobres e, por conseguinte, da taxa de incidência de pobreza.

Como afmnado no primeiro capítulo, tais diferenças são reflexos da arbitrariedade e

subjetividade a que o pesquisador está submetido quando envolvido em trabalhos dessa

natureza. Todavia, o estudioso deve estar atento aos esforços que vêm sendo feitos por
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outros autores, bem como tomar a sua escolha a mais explícita possível dentro de uma

linha de argumentação sólida e racional.

Assim, como podemos observar pela tabela que se segue, de. acordo com a

metodologia do mínimo de subsistência, que é a que vamos utilizar neste estudo,

existem 51% de famílias pobres dentro do contexto da população encortiçada da cidade

de São Paulo, i. e., cerca de metade dessa população possui um rendimento familiar per

capita inferior a 1,20 SM.

Tabela 1
Quantidade de Famílias Pobres Conforme Várias de Linhas de Pobreza

Linhas de Pobreza em Índice de
Renda Familiar Quantidade de Incidência

Metodologia Per Cal!ita {SM} Famílias Pobres de Pobreza {%}

a. Fava 0.93 226 36.2

b. Minimo de Subsistência 1.20 319 51.0

c. Metade da Renda Familiar 1.30 340 54.4

Per Capita Média

d. Estrutura de Consumo 1.33 344 55.0

do ICVIDIEESE (l a 3 SM)

e. Necessidades Calóricas 1.55 394 63.0

f. Salário Mínimo Necessário 1.74 421 67.4

(DIEESE)

Obs.: Todas as linhas de pobreza estão em nível de novembro de 1993, exceto a metodologia do Mínimo de
Subsistência, cuja linha de pobreza corresponde ao salário mínimo médio de outubro e novembro de

·1993.

Cabe, agora, realizar uma avaliação dessas famílias pobres. As tabelas que se

seguem têm os seguintes objetivos gerais: primeiro, situar a pobreza por administração

regional, ou seja, qual a regional que apresenta os cortiços mais carentes. Em seguida,
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a cidade de São Paulo é dividida em cinco macro regiões (conjunto de administrações

regionais) com a fmalidade de identificar a pobreza por região, apontando aquelas que

necessitam uma atenção maior. As tabelas seguintes procuram caracterizar os pobres

encortiçados, conforme o seu perfil sócio-demográfico. Por último, mostramos a

precária inserção desses chefes de famílias no mercado de trabalho.

4~1.1. A Pobreza por Condição Geográfica

A tabela 2 revela a pobreza de famílias encortiçadas por administração
regional (AR). A cidade de São Paulo é dividida em 20 AR's. A defmição de cada uma
consta da própria tabela que se segue.

Tabela 2

POBRES POR ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMUAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.

FAMíLIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND. FGT(%)
(H) O)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

AR1 PIRITUBAlJARAGUÁ 4 0.5425 2 50.00 54.79 0.181 0.88

AR2 FREGUESIA DO 6 52 0.7028 24 46.15 41.43 0.127 8.07

AR3 SANTANA 18 0.8215 8 44.44 31.54 0.063 1.40

AR4 V. GUILHERMEN. MARIA 41 0.6927 29 70.73 42.28 0.183 9.17

AR5 PENHA 25 0.7785 13 52.00 35.13 0.103 3.16

AR6 S. MIGUEL PAULISTA 25 0.5020 17 68.00 58.17 0.284 8.69

AR7 ITAQUERAlGUAlANAZES 12 0.7972 9 75.00 33.57 0.131 1.92

AR8 MOócA 61 0.7658 31 50.82 36.18 0.102 7.61

AR9 VILA PRUDENTE 29 0.7069 17 58.62 41.09 0.112 3.97

ARl0 IPIRÀNGA 61 0.7676 31 50.82 36.03 0.096 7.15

ARll VILA MARIANA 12 0.8112 7 58.33 32.40 0.090 1.31

AR12 SANTO AMARO 25 0.6252 14 56.00 47.90 0.172 5.25

AR13 CAMPO LIMPO 42 0.6437 27 64.29 46.36 0.203 10.43

AR14 BUTANTÂ 18 0.3938 5 27.78 67.18 0.136 2.98

AR15 PINHEIROS 6 NID o 0.00 NID 0.000 0.00

AR16 LAPA 17 0.4871 6 35.29 59.41 0.166 3.45

AR17 SÉ 129 0.6982 46 35.66 41.82 0.088 13.89

AR18 PERUS 10 0.7116 7 70.00 40.70 0.187 2.28

AR19 SÃO MATEUS 17 0.7726 9 52.94 35.62 0.096 1.99

AR20 CAPELA 00 SOCORRO 21 0.6139 17 80.95 48.84 0.238 6.10

TOTAL 625 0.6930 319 51.04 42.25 0.131 100

Obs.: A contribuição ao índice de pobreza agregada (coluna 7) é calculada da seguinte forma:
Nj FGTj
N FGT
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Observando-se as regiões administrativas que apresentam o maior nível de

pobreza agregada (maior índice FGT), percebemos que são, pela ordem: São Miguel

Paulista, Capela do Socorro, Campo Limpo, Perus, V. Guilherme/V, Maria,

PiritubalJaraguá, Santo Amaro, Lapa e Butantã. Essas nove AR's possuem um índice

FGT superior à medida geral correspondente à 0,131, apresentando uma contribuição à

pobreza agregada de quase 50%. Deve-se ressaltar que o índice geral de pobreza igual

a 0,131 para os cortiços é significativo na medida em que se possui informações para

se fazer comparações intertemporais. Na ausência de estudos anteriores nesse sentido, .

este dado é relevante uma vez que identifica os subgrupos acima e abaixo dessa medida

geral, além de possibilitar a realização de cálculos relacionados com a contribuição de

cada subgrupo à pobreza total.

Por outro lado, a regional de Pinheiros não apresenta nenhuma família pobre

encortiçada. As regionais que possuem um menor quadro de pobreza agregada são as

de Vila Mariana, Sé e Santana. Embora a região central de São Paulo, representada

pela regional Sé, seja aquela que apresenta a maior quantidade de cortiços, o seu nível

de pobreza agregada é um dos menores. Contudo, a sua contribuição ao índice FGT é a

mais elevada na medida em que revela o maior contingente de famílias encortiçadas

(129 na amostra o que equivale à uma proporção de 20,6%). Além disso, a regional da

Sé mostra um baixo índice de pobreza devido, principalmente, a uma das menores

taxas de incidência de pobreza encontradas (35,7%) contra uma média geral

correspondente à 51,0%. 38

As nove regionais mais carentes são aquelas que também apresentam, em sua

maioria, os mais altos índices de incidência e de defasagem de renda. Apenas as AR's

38 Como mostrado anteriormente (ver subseção 2.5.3), o índice FGT é igual a:

p = ~ 1:gi2 = H[I2 + (1 _ 1)2 C2
]

NZ i=I
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do Butantã e Lapa mostram taxas de incidência inferiores à média (27,8% e 35,3%),

respectivamente). Entretanto, a defasagem média de renda dessas duas regionais são as

maiores existentes (67,2% e 59,4%, respectivamente), contrabalançando o baixo Índice

de incidência de pobreza. O gráfico abaixo permite uma melhor visualização.

Gráfico 1
A POBREZA POR ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

Índice
FGT

0,3

0,1

0,26

0,2

0,16

0,05

° lO -o lO lO lO l I i f OI lO e 8. ! e [ ~ ., ., g
" " 'C .I: ao " 2 "ao o ~ lO C N C lO lO

~
OI f o

f ... ::E • lO ! f 'C E g 'ii ..J co s AR'S11. 'ii " :li lO C .I: 11.
lO .!!! ~ ~ " OI 2 !- ::E 8. la " ::E UIj 11 ~ 'li 11. a iL o o

" ::E " :> E ~s ~
:> ...

a ~ OI

'C •• ui o iiL
u, :5 •'S " lO

e ... o
:> :Il!

A tabela 3 mostrada abaixo agrega as várias AR's de acordo com a sua região

geográfica. Neste sentido, encontramos a cidade de São Paulo dividida em cinco

grandes regiões, quais sejam, norte, leste, sudeste, sul e centro.
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Tabela 3
POBRES POR CONJUNTO DE REGIONAIS

REGIÃO NORTE
TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMUAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.
FAMílIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND.FGT(%)

(H) (l)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

AR1 PlRITUBAlJARAGUÁ 4 0.5425 2 50.00 54.79 0.181 0.88

AR2 FREGUESIA 00 6 52 0.7028 24 46.15 41.43 0.127 8.07

AR3 SANTANA 18 0.8215 8 44.44 31.54 0.063 1.40

AR4 V. GUllHERMEN. MARIA 41 0.6927 29 70.73 42.28 0.183 9.17

AR18 PERUS 10 0.7116 7 70.00 40.70 0.187 2.28

TOTAL 125 0.7085 70 56.00 40.96 0.143 21.80

REGIÃO LESTE
TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMUAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.
FAMílIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND. FGT (%)

(H) (I)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

AR5PENHA 25 0.7785 13 52.00 35.13 0.103 3.16

AR6 S. MIGUEL PAULISTA 25 0.5020 17 68.00 58.17 0.284 8.69

AR71TAOUERAlGUAlANAZES 12 0.7972 9 75.00 33.57 0.131 1.92

AR19 sso MATEUS 17 0.m6 9 52.94 35.62 0.096 1.99

TOTAL 79 0.6830 48 60.76 43.08 0.163 15.75

REGIAO SUDESTE
TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMUAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.
FAMíLIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND. FGT(%)

(H) (I)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

AR8M06cA 61 0.7658 31 50.82 36.18 0.102 7.61

AR9 V. PRUDENTE 29 0.7069 17 58.62 41.09 0.112 3.97

AR10 IPIRANGA 61 0.7676 31 50.82 36.03 0.096 7.15

AR11 V. MARIANA 12 0.8112 7 58.33 32.40 0.090 1.31

TOTAL 163 0.7585 86 52.76 36.79 0.101 20.05

REGIÃO SUL

TOTAL DE RENDAlCAPlTA TOTAL DE %FAMUAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.
FAMílIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND.FGT(%)

(H) (I)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

AR12 STO. AMARO 25 0.6252 14 56.00 47.90 0.172 5.25

AR13 CAMPO LIMPO 42 0.6437 27 64.29 46.36 0.203 10.43

AR14 BUTANTA 18 0.3938 5 27.78 67.18 0.136 2.98

AR20 CAPELA 00 SOCORRO 21 0.6139 17 80.95 48.84 0.238 6.10

TOTAL 106 0.6117 63 59.43 49.03 0.191 24.76

REGIÃO CENTRO
TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMUAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.
FAMílIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND.FGT(%)

(H) (I)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

AR15 PINHEIROS 6 NIO o 0.00 NIO 0.000 0.00

AR16LAPA 17 0.4871 6 35.29 59.41 0.166 3.45

AR17 SÉ 129 0.6982 46 35.66 41.82 0.088 13.89

TOTAL 152 0.6739 52 34.21 43.84 0.093 17.34
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As regiões que revelam os maiores índices de pobreza agregada são

respectivamente: região sul (0,191), leste (0,163) e norte (0,143). As regiões menos

pobres são a sudeste (0,101) e a central (0,093). Esses dados confrrmam a tabela

anterior, i. e., a região mais pobre (a sul) abrange 4 das 9 AR's mais pobres (Santo

Amaro, Campo Limpo, Butantã e Capela do Socorro). A região leste apresenta uma

média menor, pois incorpora regionais administrativas como Penha e São Mateus,

embora apresente a regional mais carente de todas (São Miguel Paulista). Devemos

ressaltar que essa regional administrativa é a mais pobre, pois mostra um dos maiores

valores de incidência de pobreza (68,0%), de defasagem média de renda (58,2%) e,

conseqüentemente, de privação absoluta entre os pobres, i. e., a renda média per capita

das famílias pobres é uma das menores (0,502 SM), bem abaixo da linha de pobreza

correspondente a 1,20 SM de renda familiar per capita. A região norte também mostra

um índice de pobreza agregada acima da média, pois, em sua região, constam 3

regionais bastante carentes como a de Pirituba/Jaraguá, Vila Guilherme/Vila Maria e

Perus. A sua média cai para 0,143 em função de abranger Santana, que é uma das AR's

menos pobres. A contribuição dessa três grandes regiões (sul, leste e norte) ao índice

agregado de pobreza FGT supera os 600/0.

As regiões que apresentam as famílias encortiçadas menos pobres são o

centro e a sudeste. A região central já era esperada por incluir Pinheiros (que não

possui nenhuma família encortiçada pobre) e a Sé (que possui um dos menores índices

de pobreza). A região sudeste possui índices FGT por AR's abaixo da média geral

(0,131), resultando -emum índice médio desta região também abaixo da média geral. O.

gráfico a seguir serve de ilustração quanto a pobreza dessas regiões.
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Gráfico 2
A POBREZA POR MACRO REGIÕES

Índice
FGT
0,26

0,2

0,16

0,1

0,06

o
QI QI QI :;
'I: 'il 'il fi)o
Z ..J 'ti

:l
fi)

Região

Podemos ressaltar que a região sul (que mostra as famílias encortiçadas mais

pobres), revela também, não por acaso, uma das maiores taxas de incidência de

pobreza (59,4%), bem como a maior defasagem média de renda (49,00/0).

4.1.2. Características Sócio-Demográficas

As tabelas que se seguem procuram identificar, inicialmente, a procedência

dos chefes de famílias encortiçadas, quer por região geográfica, quer por zona rural ou

urbana, entre outros.

Em seguida, são apresentadas as tabelas referentes ao ano de chegada do

chefe do domicílio em São Paulo, o local de moradia antes do cortiço, o tempo de

moradia na HCA atual e, para finalizar esta subseção, são mostrados os dados
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relacionados com o tamanho da família, bem como o sexo e a idade do chefe da

mesma.

A tabela abaixo revela a origem dos chefes das famílias de cortiços por região

geográfica.

Tabela 4

PROCEDÊNCIA DO CHEFE DE FAMÍLIA POR REGIÃO GEOGRÁFICA

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMUAS DEFASAGEM INDICE CONTRIB.
FAMlLIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND.FGT(%)

(H) (I)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

NORTE 10 O.n82 6 60.00 39.32 0.108 1.31

NORDESTE 398 0.7166 210 52.76 40.28 0.124 60.23

SUDESTE 193 0.6328 90 46.63 47.27 0.148 34.95

CEN.OESTE 7 0.7310 5 71.43 39.08 0.142 1.22

SUL 12 0.6755 6 50.00 43.71 0.118 1.n

ESTRANG. 5 0.8330 2 40.00 30.58 0.045 0.28

TOTAL 625 0.6930 319 51;04 42.25 0.131 100.00

Em princípio, chama a atenção que, do total de famílias (pobres e não-

pobres), cerca de 64% dos chefes de famílias têm origem em Estados do nordeste. Da

própria região sudeste, procedem aproximadamente 31% desses chefes. Do total de

famílias pobres, 66% dos chefes se originam do nordeste, enquanto que, da região

sudeste, esse número corresponde a 28%. Pode-se presumir que são exatamente estes

dois grupos que apresentam as maiores contribuições ao índice de pobreza FGT.

Porém, surpreendentemente, as famílias cujos chefes são da região sudeste são as mais

pobres (0,148), seguidas pelos chefes que procedem da região centro-oeste do país

(0,142). Do nordeste, o índice é inferior à média geral equivalendo à 0,124. Pelo

menos, dois fatores podem explicar estes resultados. Em primeiro lugar, a defasagem

média de renda é maior para a região sudeste. Segundo, o índice de desigualdade de

renda entre os pobres medido pelo quadrado do coeficiente de variação (C2
) é maior
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para os chefes de famílias que se originam da região sudeste do que aqueles que vêm

do nordeste, i. e., 0,341 contra 0,202, respectivamente. 39

A tabela seguinte procura mostrar a origem dos chefes de família (se eles vêm

da capital dos Estados ou do interior dos mesmos).

Tabela 5

PROCEDÊNCIA DO CHEFE DE FAMÍLIA (CAPITAL OU INTERIOR)

TOTAl DE RENDAlCAPITA TOTAl DE % FAMUAS DEFASAGEM INDICE CONTRIB.
FAMILIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND.FGT (%)

(H) (I)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

CAPITAl 140 0.6504 69 49.29 45.80 0.148 25.30

INTERIOR 442 0.7036 222 50.23 41.37 0.124 66.91

OUTROS 43 NID 28 65.12 NID 0.143 7.49

TOTAL 625 0.6930 319 51.04 42.25 0.131 100.00

A maior parte dos chefes dessas famílias (71%) procede do interior dos

Estados. Provem da capital cerca de 22%, ao passo que o restante (7%) são

informações não válidas (em todas as tabelas onde aparecem o item "outros" são

informações consideradas não satisfatórias pelo estudo da FIPE).

Aqueles que vêm da capital apresentam um maior índice de pobreza (0,148),

embora a sua contribuição à pobreza agregada seja menor devido a uma baixa

percentagem daqueles que procedem da capital (22%). Este resultado se deve ao fato

das famílias pobres cujos chefes têm origem nas capitais dos Estados apresentarem

uma defasagem média de renda maior (45,8% contra 41,4%). Em segundo lugar, o

índice de desigualdade relativa entre as famílias pobres é maior nos casos da capital

(C2 = 0,310) do que do interior (C2 = 0,221), o que proporciona uma justificativa

39 Ver subseção 2.5.3 na qual contém a definição de e2.
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adicional para que as famílias cujos chefes que provêm da capital sejam as mais

carentes.

A próxima tabela revela a procedência dos chefes, se zona rural ou urbana.

Tabela 6

PROCEDÊNCIA DO CHEFE DE FAMÍLIA (ZONA RURAL OU URBANA)

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE % FAMUAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.
FAMílIAS FAM. POBRES FAM. POBRES POBRES RENDA (%) FGT IND. FGT (0/0)

(H) (I)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RURAL 251 0.6738 129 51.39 43.85 0.138 42.37

URBANA 328 0.7007 159 48.48 41.61 0.124 49.58

OUTROS 46 NID 31 67.39 NID 0.138 7.77

TOTAL 625. 0.6930 319 51.04 42.25 0.131 100.00

Podemos observar que a maioria das famílias possui chefes que provêm da

zona urbana (52%), enquanto que 40% se originam do campo. Os dados remanescentes

(70/0) são considerados não satisfatórios pela pesquisa da FIPE.

Desta tabela, podemos concluir que as famílias mais carentes são aquelas

cujos chefes procedem da zona rural (0,138). Isto ocorre porque os dados de incidência

de pobreza (51,4%) e de defasagem média de renda (43,9%) estão um pouco acima

daqueles que provêm do meio urbano. O índice de desigualdade de renda nos dois

subconjuntos medido por C2 é igual (0,24).

A tabela que se segue apresenta, de forma resumida, a naturalidade dos

chefes de famílias encortiçadas.
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Tabela 7
NATURALIDADE DO CHEFE DA FAMÍLIA (PAULISTAS X MIGRANTES)

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMUAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.
FAMílIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND. FGT (%)

(H) (I)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PAULISTAS 120 0.6623 53 44.17 44.81 0.129 18.95

MIGRANTES 505 0.7010 266 52.67 41.58 0.131 80.76

TOTAL 625 0.6930 319 51.04 42.25 0.131 100.00

Deste quadro, percebe-se que a maior parte dos chefes de domicílios são

migrantes (cerca de 81%). Os paulistas somam uma pequena parcela correspondente a

1~1o.

No que conceme à pobreza agregada, observamos que os dois subgrupos de

famílias apresentam praticamente a mesma medida (0,131 para os migrantes contra

0,129 para os paulistas). Isto ocorre porque as famílias cujos chefes são migrantes

possuem uma taxa de incidência de pobreza (52,70/0) maior que os chefes de famílias

paulistas (44,2%). Estes, por seu lado, apresentam uma defasagem média de renda

(44,8%) superior à de famílias migrantes (41,6%), gerando, assim, um equilíbrio na

medida de pobreza agregada (índice FGT). A maior contribuição entre esses dois

subconjuntos à pobreza agregada evidentemente pertence de forma expressiva às

famílias cujos chefes são migrantes devido à sua maior proporção (aproximadamente

81%). Por último, a porcentagem de famílias pobres cujos chefes são paulistas ou

migrantes também é praticamente a mesma que do total de famílias, ou seja, 830/0 dos

domicílios pobres correspondem aos chefes migrantes, enquanto que 17% são para os

chefes paulistas.
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A tabela 8 revela o ano de chegada do chefe da família em São Paulo.

Tabela 8

ANO DE CHEGADA DO CHEFE EM SÃO PAULO

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMUAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.
FAMílIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND. FGT(%)

(H) (I)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ATÉ 1963 54 0.8093 28 51.85 32.56 0.085 5.60

DE 1964 A 1973 79 0.6362 41 51.90 46.98 0.153 14.8

DE 1974 A 1984 145 0.7162 75 51.72 40.32 0.122 21.55

DE 1985 A 1987 69 0.7130 33 47.83 40.58 0.112 9.46

DE 1988 A 1993 169 0.6806 85 50.30 43.28 0.137 28.37

OUTROS 109 NID 57 52.29 NID 0.150 19.93

TOTAL 625 0.6930 319 51.04 42.25 0.131 100.00

Desta, podemos visualizar que o maior fluxo migratório dos chefes de

famílias encortiçadas para São Paulo deu-se a partir de 1985, com uma taxa média

anual equivalente a 26,4. Entre 1974 e 1984, essa relação situa-se no patamar de 13,2

chefes por ano. Deve-se ressaltar que, neste caso, no item "outros" (109 famílias ou

17% do total da amostra), estão incluídas não apenas as respostas inconsistentes (42),

como também aqueles chefes que sempre residiram na cidade de São Paulo (67,

conforme o estudo da FIPE).

Quanto à pobreza agregada, observamos que os domicílios mais carentes são

aqueles nos quais os chefes chegaram no período de 1964 a 1973 (índice FGT =

0,153). Em seguida, vêm as famílias cujos chefes estão na cidade de São Paulo desde

1988. Os domicílios menos pobres são aqueles em que os chefes estão nesta cidade há

mais de 30 anos.

Por outro lado, o subgrupo que mais contribui para a pobreza agregada é

aquele no qual o chefe chegou a partir de 1985, com um percentual correspondente a
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38%. Em segundo lugar, vêm os chefes que chegaram em São Paulo no período de

1974 a 1984.

A próxima tabela revela o local de moradia antes da família se estabelecer no

cortiço.

Tabela 9

LOCAL DE MORADIA ANTES DO CORTIÇO

TOTAL DE RENDAlCAPlTA TOTAL DE %FPMuAs DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.
FAMílIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND. FGT(%)

(H) (\)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PARENTE 212 0.7395 101 47.64 38.37 0.103 26.76

HCA 81 0.6529 45 55.56 45.59 0.167 16.53

HOTEUPENSÃO 17 0.7844 4 23.53 34.63 0.041 0.84

ALBERGUE 1 1.1680 1 100.00 2.67 0.001 0.00

ALOJAMENTO 20 0.6143 14 70.00 48.81 0.239 5.85

FAVELA 6 0.4692 2 33.33 60.90 0.126 0.92

CASA PRÓPRIA 89 0.7367 51 57.30 38.61 0.132 14.33

CASA ALUGUEL 181 0.6554 94 51.93 45.38 0.143 31.53

AQUI 6 0.2650 2 33.33 77.92 0.212 1.55

OUTROS 12 NID 5 41.67 NID 0.096 1.40

TOTAL 625 0.6930 319 51.04 42.25 0.131 100.00

Em primeiro lugar, cabe destacar que cerca de 34% moravam em casas de

parentes, 29010 dessas famílias eram inquilinas, 14% habitavam casas próprias e 13% do

total das famílias vieram de outros cortiços. Chama a atenção, portanto, que pouco

mais de 40% dessas famílias (cerca de 43%) procederam de casas de aluguel e de casas

próprias, denotando uma perda de poder aquisitivo das mesmas frente aos custos de

habitação. O restante habitava pensões, albergues, alojamentos, favelas e cerca de 1%

sempre residiu na HCA atual. Observa-se, também, o baixo nível de migração existente

de favelas para cortiços (somente cerca de 1% das famílias veio das favelas).
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o maior nível de pobreza agregada é encontrado em famílias que provêm de

alojamentos (0,239). As próprias famílias que sempre habitaram o cortiço atual

também são bem pobres (0,212). Aquelas que se originam de outros cortiços vêm em

terceiro lugar (0,167). Os inquilinos e aqueles que residiam em casas próprias vêm logo

em seguida com índices FOI correspondentes à 0,143 e 0,132, respectivamente. Esses

5 subgrupos respondem por cerca de 70% do índice de pobreza geral. É evidente que o

subconjunto que mais contribui à pobreza agregada são os inquilinos em função de

estarem representados por um dos maiores contingentes populacionais (29%).

As razões que fazem com que tais subgrupos apresentem índices de pobreza

elevados estão relacionadas às suas próprias taxas de incidência de pobreza e de

defasagem média de renda. Senão vejamos: as famílias que habitavam anteriormente os

alojamentos, possuem um alto índice de incidência de pobreza (70%), bem como uma

defasagem média de renda também acima da média (48,8%). Aqueles que já moravam

no cortiço atual, apresentam uma baixa taxa de incidência (33,3%), porém uma elevada

defasagem média de renda (77,9%), e assim por diante.

Os subgrupos menos pobres são as famílias que vêm de albergues, pensões e

casas de parentes. Este último revela os dois índices que formam o índice FOI, além

de C2, quais sejam, taxa de incidência e defasagem média de renda, abaixo da média

geral (47,6% e 38,4%, respectivamente). Aquelas famílias que procedem de pensões

apresentam também estes dois índices bem baixos (23,5% e 34,6%, respectivamente).

Por fim, a família que vem de albergue apresenta um índice de pobreza agregada

próximo de zero por possuir uma defasagem média de renda muito baixa (2,7%) - a

renda familiar per capita corresponde a 1,17 SM - e ser muito pouco representativa.
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A tabela seguinte retrata o tempo de moradia no cortiço atual.

Tabela 10
TEMPO DE MORADIA DO CHEFE NA HCA ATUAL (EM ANOS)

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMuAs DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.

FAMlUAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND.FGT(%)
(H) (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1)

o - 01 ANO 165 0.6555 84 50.91 45.38 0.140 28.31

- 03 ANOS 169 0.7063 85 50.30 41.14 0.127 26.30

3 - 05 ANOS 72 0.6935 39 54.17 42.21 0.142 12.45

5 - 10 ANOS 98 0.7056 48 48.98 41.20 0.121 14.53

10 - 15 ANOS 62 0.6922 34 54.84 42.32 0.137 10.34

15 - 20 ANOS 24 0.8234 13 54.17 31.38 0.091 2.68

20 - + ANOS 33 0.7050 15 45.45 41.25 0.115 4.65

OUTROS 2 0.7400 50.00 38.33 0.184 0.45

TOTAL 625 0.6930 319 51.04 42.25 0.131 100.00

Podemos observar que cerca de 65% das famílias moram na HCA atual há

menos de 5 anos. O subgrupo de 3 a 5 anos é o que apresenta o maior índice de

pobreza agregada (0,142), seguido de perto pelas famílias que habitam o cortiço atual

há menos de uma ano (0,140). Ambos contribuem para a pobreza agregada com cerca

de 41%. As famílias que moram no cortiço atual entre 10 e 15 anos também possuem

um índice de pobreza agregada acima da média (0,137). Por outro lado, as famílias

com mais de 15 anos de moradia no mesmo cortiço são as menos pobres.

A tabela 11 apresenta os diversos tamanhos das famílias que compõem os

cortiços.

97



Tabela 11
TAMANHO DA FAMÍLIA

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMUAS DEFASAGEM iNDICE CONTRIB.
FAMiLIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND. FGT (%)

(H) (I)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

01 PESSOA 59 0.6706 16 27.12 44.12 0.095 6.87

02 PESSOAS 118 0.7267 35 29.66 39.44 0.077 11.11

03 PESSOAS 156 0.7549 70 44.87 37.09 0.091 17.30

04 PESSOAS 121 0.7348 72 59.50 38n 0.125 18.51

05 PESSOAS 80 0.6663 59 73.75 44.48 0.208 20.34

MAIS DE 06 PESSOAS 91 0.6023 67 73.63 49.81 0.230 25.58

TOTAL 625 0.6930 319 51.04 42.25 0.131 100.00

Os domicílios com 5 ou mais pessoas são os mais pobres, pois às famílias

com 5 membros corresponde um índice FGT de 0,208 e aquelas com mais de 6

pessoas, o índice de pobreza é igual a 0,230. Apenas estes dois subconjuntos

contribuem de forma expressiva para a pobreza agregada (cerca de 46%). As famílias

menos numerosas (com 1 a 3 membros) são as menos pobres. Há que se notar,

entretanto, que as famílias com 5 ou mais pessoas não representam·a maioria do que é

encontrado nas HeAls (apenas 27%). Mais da metade dos domicílios é composta por

até 3 pessoas (cerca de 53%).

As famílias com 4 pessoas representam cerca de 19% do total da amostra

com um índice de pobreza agregada correspondente à 0,125, abaixo, portanto, da

média geral encontrada nos cortiços (0,131).

A tabela que se segue trata do sexo do chefe do domicílio.
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Tabela 12

SEXO DO CHEFE DA FAMÍLIA

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMuAs DEFASAGEM iNDlCE CONTRIB.
FAMiLIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND. FGT(%)

(H) (I)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

MASCULINO 429 0.6948 145 33.80 42.10 0.088 46.11

FEMININO 196 0.6984 174 88.78 41.80 0.224 53.60

TOTAL 625 0.6930 319 51.04 42.25 0.131 100.00

Embora as famílias com chefes do sexo feminino sejam menos expressivas

(cerca de 31%), apresentam maior índice de pobreza (0,224). Os domicílios com chefes

do sexo masculino possuem índice bem menor (0,088). A contribuição deste último

subgrupo equivale à 46,1% em função de sua grande proporção na amostra (69%). O

contrário ocorre com as famílias cujos chefes são mulheres, i. e., a contribuição ao

índice geral não é maior devido ao baixo número de domicílios cujos chefes são do

sexo feminino.

A diferença tão grande entre ambos os índices de pobreza (o índice de chefes

mulheres é 155% maior do que os chefes de sexo masculino) deve-se em grande parte à

taxa de incidência de pobreza, pois quase 890/0das famílias com chefes mulheres são

pobres, ao passo que apenas 33,8% dos domicílios com chefes homens são

considerados pobres. Finalmente, a defasagem média de renda para os dois casos é

bastante similar.

A próxima tabela revela a idade do chefe da família.
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Tabela 13

IDADE DO CHEFE DA FAMÍLIA
TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FPMUAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.
FAMíliAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND.FGT(%)

(H) (I)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

De 15 a 24 anos 96 0.6854 46 47.92 42.88 0.129 15.16

De 25 a 34 anos 244 0.6859 121 49.59 42.84 0.126 37.52

De 35 a 49 anos 197 0.7021 105 53.30 41.49 0.136 32.75

De 50 a 59 anos 42 0.6787 23 54.76 43.44 0.137 7.01

Mais de 60 anos 46 0.7479 24 52.17 37.68 0.120 6.76

TOTAL 625 0.6930 319 51.04 42.25 0.131 100.00

A maior parte dos chefes está situada numa faixa etária de 25 a 34 anos

(39%), seguida pelo subgrupo que corresponde à idade de 35 a 49 anos (32%).

o grupo familiar mais pobre refere-se aos chefes cuja idade varia de 50 a 59

anos. Praticamente com o mesmo índice de pobreza agregada estão os domicílios nos

quais os chefes têm idade entre 35 e 49 anos. O subgrupo familiar menos carente

corresponde aos chefes com mais de 60 anos. Embora devam ser aposentados, a ajuda

dos outros membros do domicílio ao orçamento familiar faz com que estas famílias

sejam as menos carentes.

Os subgrupos que mais contribuem para o índice de pobreza agregada são

aqueles na faixa dos 25 aos 34 anos (37,5%) e dos 35 aos 49 anos (32,8%).

Por fim, em função da diversidade de informações desta subseção, vale a

pena realizar um esforço adicional para que o leitor tenha os principais pontos

destacados acerca do perfil sócio-demográfico das famílias encortiçadas pobres.
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Os domicílios mais carentes são aqueles cujos chefes são provenientes da

região sudeste e das capitais dos Estados. Quando as capitais são somadas às cidades

do interior, as tabelas revelam que, entre o campo e a cidade, as famílias mais

necessitadas são aquelas nas quais os chefes provêm da zona rural.

Do outro lado, as famílias mais pobres atualmente são aquelas em que os

chefes chegaram em São Paulo no período de 1964 a 1973, seguidas por aquelas nas

quais os chefes estão nesta cidade desde 1988.

No que diz respeito ao local que moravam estas famílias antes do cortiço

atual, as mais pobres são aquelas que residiam ou nos alojamentos das empresas ou nos

próprios cortiços (atuais ou outros antes destes), seguidas pelas famílias provenientes

de casas de aluguel e próprias.

As famílias residentes nos cortiços atuais entre 3 e 5 anos são as mais

carentes. As menos pobres são as que habitam os mesmos há mais de 15 anos.

Por último, as famílias mais numerosas são as mais privadas, os domicílios

com chefes do sexo feminino são os mais necessitados, enquanto que os grupos

familiares cuja idade do chefe oscila dos 35 aos 59 anos são os mais pobres.
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4.1.3. Insercão no Mercado de Trabalho

o quadro inicial que trata do mercado de trabalho procura identificar onde se

encontra o maior índice de pobreza agregada associado com a condição de emprego do

chefe do domicílio.

Tabela 14
CONDIÇÃO DE EMPREGO DO CHEFE DA FAMÍLIA

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMUAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.
FAMíLIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND.FGT(%)

(H) (I)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INDÚSTRIA COM REGISTRO 125 0.7702 51 40.80 35.82 0.072 10.93

INDÚSTRIA SEM REGISTRO 9 0.5662 8 88.89 52.82 0.289 3.18

COMÉRCIO COM REGISTRO 74 0.7337 35 47.30 38.86 0.100 9.03

COMÉRCIO SEM REGISTRO 16 0.7625 4 25.00 36.46 0.036 0.71

SERVIÇO COM REGISTRO 120 0.7324 71 59.17 38.97 0.126 18.43

SERVIÇO SEM REGISTRO 57 0.7271 31 54.39 39.41 0.131 9.12

CML COM REGISTRO 16 0.8775 8 50.00 26.88 0.062 1.21

CML SEM REGISTRO 16 0.6531 13 81.25 45.58 0.205 4.01

AUTÔNOMO COM REGISTRO 8 0.8400 3 37.50 30.00 0.049 0.48

AUTÔNOMO SEM REGISTRO 37 0.7879 14 37.84 34.34 0.063 2.87

FUNCIONAAIO PÚBLICO 13 1.0300 7.69 14.17 0.002 0.02

SUBEMPREGADO 16 0.5125 12 75.00 57.29 0.311 6.07

DESEMPREGADO 47 0.4509 32 68.09 62.43 0.343 19.68

APOSENTADO 36 0.7775 20 55.56 35.21 0.127 5.57

NUNCA TRABALHOU 16 0.9000 6.25 25.00 0.004 0.08

OUTROS 19 0.5067 15 78.95 57.78 0.358 8.31

TOTAL 625 0.6930 319 51.04 42.25 0.131 100.00

Nesta tabela, percebemos que as mais carentes são aquelas em que os chefes

estão desempregados (0,343). Em seguida, vêm os subempregados (0,311) e os

domicílios nos quais os chefes trabalham na indústria sem carteira assinada (0,289). Os

operários de construção civil sem registro também possuem famílias bastante carentes

com um índice FGT (0,205) bem acima da média geral (0,131).
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Estes resultados, de maneira geral, não causam surpresas. Os indivíduos

desempregados, subempregados e aqueles sem registro há muito são considerados entre

os menos favorecidos da sociedade.

Embora os desempregados apresentem uma incidência menor (68,10/0)

comparativamente a outros subgrupos (veja, por exemplo, os empregados na indústria

sem registro com 88,9%), o seu alto índice de pobreza agregada é explicado pela maior

taxa de defasagem média de renda correspondente a 62,4%. Além disso, este subgrupo

de famílias pobres com chefes desempregados possui o maior coeficiente de

desigualdade de renda entre si ( C2 = 0,813), contra os subempregados (C2 = 0,474),

empregados de indústria sem registro (C2 = 0,207) e operários da construção civil sem

carteira assinada (C2 = 0,149). Isto parece sugerir a seguinte explicação: alguns

desempregados foram demitidos recentemente e contam com o seguro-desemprego, ao

passo que outros já perderam o direito de continuar usufruindo deste beneficio, tendo

que recorrer a estratégias de sobrevivência, como os empréstimos junto a parentes e

outras alternativas não recomendadas.

As famílias daqueles que trabalham com registro também refletem um quadro

de pobreza. Entretanto, são menos carentes do que os subconjuntos apontados

anteriormente. Podemos destacar, entre as famílias encortiçadas mais pobres com

chefes com registro, aquelas em que estes trabalham no setor de serviços (índice FGI

igual a 0,126).

Os chefes de famílias aposentados apresentam uma pobreza agregada (0,127)

quase igual à média geral, com uma taxa de incidência acima da média (55,6%), porém

a defasagem de renda relativa à linha de pobreza é menor (35,2%). ..
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É interessante ressaltar que, daqueles chefes que alegaram nunca ter

trabalhado, apenas uma ou 6,3% das famílias é pobre, com uma renda per capita

familiar equivalente a 0,9 SM ou 25% de defasagem média de renda. Os motivos que

podemos imaginar para um índice de incidência tão baixo são de que se tratam de

chefes de famílias que recebem pensões, além do restante da família colaborar com o

orçamento doméstico.

Devemos enfatizar ainda que, embora os empregados com registro, de forma

geral, apresentem um quadro de carência menor que os demais sem registro, isto parece

indicar níveis de salários nominais e, por conseguinte, reais também muito

insatisfatórios para os casos com registro.

Dentre os setores com registro, as famílias menos pobres são aquelas em que

os chefes trabalham na construção civil (0,062), seguidos pela indústria (0,072). As

famílias mais necessitadas, dentro do conjunto de trabalhadores com registro (como já

apontado), são aquelas nas quais os chefes trabalham no setor de serviços.

A próxima tabela apresenta uma visão mais geral acerca dos comentários

anteriores.

Tabela 15
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE DO CHEFE DE FAMÍLIA

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMUAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.
FAMíLIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND. FGT (%)

(H) (I)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OCUPADOS COM REGISTRO 356 0.7546 169 47.47 37.12 0.092 40.11

OCUPADOS SEM REGISTRO 151 0.6804 82 54.30 43.30 0.141 25.96

DESEMPREGADOS 47 0.4509 32 68.09 62.43 0.343 19.68

INATIVOS 52 0.7833 21 40.38 34.73 0.089 5.65

OUTROS 19 0.5067 15 78.95 57.78 0.358 8.31

TOTAL 625 0.6930 319 51.04 42.25 0.131 100.00
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Este quadro mostra, de maneira clara, que, no contexto dos cortiços, a maior

parte dos chefes de domicílios trabalha com carteira assinada. Estes representam cerca

de 57% do total das famílias. Os chefes ocupados sem registro (nesta categoria, estão

incluídos também os subempregados) somam 151 ou 24%. Assim, aproximadamente

80% das famílias encortiçadas possuem chefes que trabalham. O saldo remanescente é

dividido entre desempregados (8%) e inativos (aposentados mais aqueles que nunca

trabalharam) que correspondem também à cerca de 8%.

As famílias com chefes desempregados constituem o subgrupo mais pobre.

Em seguida, vêm os ocupados sem registro, com um índice de pobreza agregada igual a

0,141. Os inativos e os empregados com registro são os menos pobres, com uma ligeira

diferença a maior para os que trabalham. Devido a uma maior proporção daqueles que

são empregados com carteira assinada, a sua contribuição à pobreza agregada é

expressiva (40,1%), significando que se a renda per capita dessas famílias pobres cujos

chefes estão neste subgrupo superasse a linha de pobreza, o índice geral diminuiria

nessa mesma percentagem. Os índices de incidência e de defasagem de renda deste

subconjunto é um dos menores (47,5% e 37,1%, respectivamente), sendo superado, de

forma estranha, apenas pelos inativos.

Cabe, agora, recapitular os principais pontos desta subseção. Inicialmente, a

categoria menos aquinhoada refere-se ao subgrupo de desempregados, seguida pelas

famílias nas quais seus chefes trabalham sem registro em carteira, com destaque para

os subempregados, operários da indústria e construção civil. As famílias encortiçadas

com chefes que trabalham com registro, de forma geral, são menos carentes,

ressaltando-se aquelas em que os chefes se situam nos setores de construção civil e

indústria. No comércio, ocorre o contrário, i. e., aquelas famílias em que os chefes

trabalham sem registro são menos pobres (índice FGT = 0,036) do que aquelas nas

quais os chefes possuem carteira assinada (índice FGT = 0,100). Isto ocorre porque a
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taxa de incidência de pobreza é quase o dobro para aqueles que têm registro. Os

aposentados estão um pouco abaixo da média geral em termos de pobreza agregada. No

entanto, a sua incidência (55,6%) está acima da média mas, para contrabalançar, o

índice de defasagem média de renda é um dos menores. Para melhor compreensão,

observe o gráfico abaixo.

Gráfico 3

A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE DO CHEFE DE FAMÍLIA
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4.2. A Pobreza nas Favelas

Tal como na seção anterior, apresentamos uma tabela inicial relacionando as

diversas metodologias de linhas de pobreza, discutidas no terceiro capítulo, com seus

respectivos valores de corte. Como se pode depreender do quadro abaixo, quanto maior
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o valor da linha de pobreza resultante das diversas metodologias, maior será a taxa de

incidência de pobreza (H) ou, em termos absolutos, a quantidade de famílias pobres.

Tabela 16

Quantidade de Famílias Pobres Conforme Várias Linhas de Pobreza

Linhas de Pobreza em Índice de
Renda Familiar Quantidade de Incidência

Metodologia Per Cal!ita {SM} Famílias Pobres de Pobreza {%}

a.Fava 0,93 2.110 57,0

b. Mínimo de Subsistência 1,10 2.481 67,0

c. Metade da Renda Familiar 1,30 2.793 75,4

Per Capita Média

d. Estrutura de Consumo 1,33 2.838 76,6

do ICVIDIEESE (1 a 3 SM)

e. Necessidades Calóricas 1,55 3.085 83,3

f. Salário Mínimo Necessário 1,74 3.265 88,1

(DIEESE)

Obs.: Todas as linhas de pobreza foram deflacionadas pelo IPC (FIPE) no nível de novembro de 1993, com
exceção da metodologia do mínimo de subsistência cujo valor corresponde ao salário mínimo médio
de setembro e outubro de 1993.

De acordo com a metodologia do mínimo de subsistência, existem 67% de

famílias pobres faveladas na cidade de São Paulo ou 2.481 domicílios de um total de

3.704 famílias entrevistadas no decorrer da pesquisa da FIPE.

Ao longo das próximas subseções, procuramos mostrar onde estão

localizadas as famílias faveladas mais carentes distribuídas segundo as várias

administrações regionais da cidade de São Paulo. Em seguida, traçamos um perfil
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sócio-demográfico dos chefes dessas famílias. Por último, apresentamos um quadro da

vulnerabilidade da inserção destas pessoas no mercado de trabalho.

De maneira geral, trabalhamos com os mesmos quadros mostrados para as

famílias encortiçadas com a finalidade de, posteriormente, apresentarmos uma

comparação entre as duas populações.

4.2.1. A Pobreza por Condição Geográfica

A tabela 17 revela a localização das famílias faveladas pobres distribuídas

por regiões administrativas.

Como se pode perceber, os domicílios favelados mars carentes são

encontrados, pela ordem, nas seguintes administrações regionais (AR's):

Itaquera/Guaianazes, Vila GuilhermeNila Maria, São Miguel Paulista, São Mateus,

Moóca, Santana, Santo Amaro, Penha, Perus, V. Prudente. Estas dez AR's são as que

possuem um índice de pobreza agregada superior à média geral correspondente à

0,160. Por outro lado, os domicílios menos pobres são encontrados em:

Pirituba/Jaraguá, V. Mariana e Capela do Socorro. Deve-se destacar ainda que a

relação entre a AR mais pobre (Itaquera/Guaianazes) e a menos pobre

(Pirituba/Jaraguá) equivale a um percentual superior à 100%.
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Tabela 17

POBRES POR ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
TOTAL DE RENDAlCAPIT A TOTAL DE %FAMÍUAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.

FAMílIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA (%) FGT IND. FGT (%)
(H) (I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

AR1 PIRITUBAlJARAGUÁ 229 0.6576 123 53.71 40.22 0.111 4.30

AR2 FREGUESIA DO 6 320 0.6524 202 63.13 40.69 0.138 7.46

AR3 SANTANA 140 0.5928 101 72.14 46.11 0.183 4.32

AR4 V. GUllHERMEN. MARIA 140 0.5504 91 65.00 49.96 0.200 4.72

AR5 PENHA 115 0.6343 90 78.26 42.34 0.179 3.47

AR6 S. MIGUEL PAULISTA 263 0.5973 187 71.10 45.70 0.191 8.48

AR7 ITAQUERAlGUAlANAZES 200 0.5463 152 76.00 50.34 0.230 7.75

AR8 MOÓCA 198 0.6168 141 71.21 43.93 0.186 6.20

AR9 VILA PRUDENTE 309 0.6172 196 63.43 43.89 0.161 8.42

AR10 IPIRANGA 100 0.6425 67 67.00 41.59 0.149 2.51

AR11 VILA MARIANA 75 0.6986 47 62.67 36.49 0.113 1.43

AR12 SANTO AMARO 164 0.6117 116 70.73 44.39 0.179 4.95

AR13 CAMPO lIMPO 390 0.6577 273 70.00 40.21 0.148 9.77

AR14 BUTANTÃ 307 0.6501 201 65.47 40.90 0.147 7.60

AR15 PINHEIROS 32 0.6293 21 65.63 42.79 0.159 0.86

AR16 LAPA 195 0.6471 121 62.05 41.17 0.146 4.81

AR17 SÉ 18 0.6237 11 61.11 43.30 0.156 0.47

AR18 PERUS 80 0.6355 57 71.25 42.23 0.167 2.26

AR19 SÃOMATEUS 145 0.6184 110 75.86 43.78 0.188 4.60

AR20 CAPELA DO SOCORRO 284 0.6765 174 61.27 38.50 0.124 5.92

TOTAL 3704 0.6287 2481 66.98 42.85 0.160 100.00

Obs.: A contribuição ao índice de pobreza FGT é dado por:
Nj FGTj
N FGT

Como se pode perceber, os domicílios favelados mais carentes são

encontrados, pela ordem, nas seguintes administrações regionais (AR's):

ltaquera/Guaianazes, Vila GuilhermeNila Maria, São Miguel Paulista, São Mateus,

Moóca, Santana, Santo Amaro, Penha, Perus, V. Prudente. Estas dez AR's são as que

possuem um Índice de pobreza agregada superior à média geral correspondente à

0,160. Por outro lado, os domicílios menos pobres são encontrados em:

Pirituba/Jaraguá, V. Mariana e Capela do Socorro. Deve-se destacar ainda que a

relação entre a AR mais pobre (Itaquera/Guaianazes) e a menos pobre

(Pirituba/Jaraguá) equivale a um percentual superior à 100%.
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Entretanto, a maior contribuição ao índice geral de pobreza agregada é de

Campo Limpo com quase 10%. Isto se deve ao fato de que esta regional possui a maior

quantidade de domicílios favelados da cidade de São Paulo (cerca de 11%). Em

seguida, vêm as regionais de São Miguel Paulista, V.Prudente, Itaquera/Guaianazes,

Butantã e Freguesia do Ó, com contribuições à pobreza agregada que, juntas, somam

cerca de 40%. Quando adicionadas à regional de Campo Limpo, estas seis AR's

contribuem com aproximadamente 50% ao índice FGT.

A regional de ltaquera/Guaianazes é a que possui os domicílios favelados

mais carentes em função de apresentar os maiores índices de incidência de pobreza (H)

e de defasagem média de renda (I) (76% e 50% respectivamente), superiores à média

geral de incidência de pobreza (67%) e de defasagem média de renda (43%).

Embora Capela do Socorro seja uma região que apresente um dos maiores

números de famílias faveladas (cerca de 8%), apresenta um dos menores índices de

pobreza agregada (0,124), devido ao fato de possuir uma das mais baixas taxas de

incidência de pobreza comparativamente às demais (61,3%), bem como de defasagem

média de renda (38,5%). O gráfico a seguir nos dá uma boa ilustração quanto à pobreza

das famílias faveladas por AR's.
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Gráfico 4
A POBREZA POR ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
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Como já ressaltado na seção anterior, o índice de pobreza FGT é muito útil

em análises intertemporais. Contudo, como nunca houve estimativas anteriores de

linhas de pobreza calculadas especificamente para a população favelada, a

possibilidade de análise resume-se em identificar os subgrupos mais e menos pobres,

bem como apontar aqueles que mais contribuem para a pobreza da população como um

todo.

Na tabela seguinte, as administrações regionais são agregadas por região

geográfica. Assim, a cidade de São Paulo é dividida em cinco grandes regiões, quais

sejam, região norte, leste, sudeste, sul e centro.
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A região sul possui a maior quantidade de famílias faveladas da cidade de

São Paulo, com cerca de 31%. A região norte aparece em seguida com,

aproximadamente, 25%. Portanto, as duas regiões juntas somam mais da metade (56%)

da população favelada paulistana. Segundo o estudo da FIPE, a população favelada da

região norte mais que quadruplicou entre 1987 e 1993, ao passo que, na região sul, no

mesmo período, este contingente populacional mais que dobrou. Neste sentido, o maior

crescimento de domicílios em favelas tem-se verificado na região norte.

Analisando o índice de pobreza agregada nestas áreas, verifica-se que a mais

carente é a região leste, por possuir quatro AR's nas quais a população favelada se

encontra entre as mais pobres. Os índices de incidência e de defasagem média de renda

são os mais altos de todas as demais regiões (74,6% e 46,1%, respectivamente). A

região sudeste aparece em segundo lugar com índice FOr igual a 0,161 por apresentar

as regionais administrativas da Moóca e Vila Prudente, que se incluem entre as dez

AR's mais pobres.

A região que possui os domicílios favelados menos carentes, talvez para a

surpresa de vários autores, é a sul. Isto ocorre porque o seu índice de defasagem média

de renda é o menor (40,6%). A região central formada por Pinheiros, Lapa e Sé vem

logo em seguida, quase empatada com a região norte (índices de pobreza FOr iguais à

0,149 e 0,150, respectivamente). Assim, as duas regiões que apresentam a maior

quantidade de famílias faveladas (sul e norte) estão entre as que possuem as famílias

menos pobres. Vale ressaltar ainda que a relação entre os índices de pobreza da região

leste (mais pobre) e região sul (menos pobre) corresponde a cerca de 36%, bem inferior

em relação ao percentual encontrado entre as AR's mais e menos carentes (superior a

1000/0).Além disso, as regiões sul e norte possuem menores índices de pobreza em

função de serem compostas por AR's, como Capela do Socorro e Pirituba/Jaraguá, que

apresentam baixos índices FOr.
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Devido ao maior contingente populacional da região sul, esta é a que revela a

maior contribuição ao índice FOI (28,2%). A região leste aparece em segundo lugar

(24,3%) em função de seu alto nível de pobreza agregada. Ambas as regiões

contribuem para o índice FOI com pouco mais de 50% (52,5%). A região norte vem

em seguida devido ao fato de abrigar o segundo maior número de domicílios favelados.

A região central é a que menos contribui para o índice de pobreza por apresentar a

menor proporção de população favelada (aproximadamente 7%). O gráfico abaixo

permite uma melhor visualização quanto à pobreza dessas regiões.

Gráfico 5
A POBREZA POR MACRO REGIÕES
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4.2.2. Características Sócio-Demográficas

Esta subseção tem como fmalidade traçar um quadro acerca do perfil dos

chefes das famílias faveladas quanto à sua procedência, o ano de sua chegada em São

Paulo, a moradia anterior à favela, o tamanho da família, o seu nível de escolaridade,

entre outras variáveis.

A tabela abaixo revela a ongem dos chefes dos domicílios por região

geográfica.

Tabela 19

PROCEDÊNCIA DO CHEFE DE FAMÍLIA POR REGIÃO GEOGRÁFICA

TOTAL DE RENDAlCAPlTA TOTAL DE %FAMUAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.

FAMiLIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND. FGT (%)
(H) (I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

NORTE 39 0.6425 25 64.10 41.59 0.167 1.10

NORDESTE 2308 0.6320 1528 66.20 42.55 0.156 60.75

SUDESTE 1216 0.6200 834 68.59 43.64 0.171 35.02

CEN.OESTE 10 0.8119 5 50.00 26.19 0.038 0.06

SUL 127 0.6394 88 69.29 41.87 0.156 3.35

ESTRANG. 4 0.6367 25.00 42.12 0.044 0.03

TOTAl.. 3704 0.6287 2481 66.98 42.85 0.160 100.00

Como se pode perceber, aproximadamente 62% das famílias possuem

chefes que vieram da região nordeste. Da região sudeste, encontram-se cerca de 330/0

das famílias.

Quanto à análise da pobreza em si, temos que os domicílios cujos chefes

são da região sudeste apresentam um índice maior de pobreza (0,171), seguidas pelas

famílias que possuem chefes vindos da região norte. Os domicílios com chefes do

nordeste revelam um quadro de pobreza menor (0,156), empatados com as famílias que

115



têm chefes da região sul. Os fatores que explicam o maior Índice de pobreza para as

famílias cujos chefes são da região sudeste estão relacionados com' o índice de

incidência e de defasagem média de renda. De fato, este subgrupo revela as maiores

taxas de incidência (68,6%) e de defasagem de renda (43,6%). Além disso, o índice de

desigualdade de renda entre os pobres medido pelo quadrado do coeficiente de

variação (C2) apresenta seu maior valor para as famílias que têm chefes da região norte

(0,256). Os domicílios cujos chefes são da região sudeste possuem um C2 menor

(0,188), seguidos pelos da região nordeste (0,173).

A maior contribuição à pobreza agregada (60,8%) vem das famílias cujos

chefes são do nordeste por apresentarem maior contingente populacional.

A próxima tabela revela a origem dos chefes das famílias faveladas (se eles

são oriundos das capitais ou do interior dos Estados).

Tabela 20

PROCEDÊNCIA DO CHEFE DE FAMÍLIA (CAPITAL OU INTERIOR)

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE % FAMUAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.
FAMíLIAS FAM. POBRES FAM. POBRES POBRES RENDA (%) FGT IND. FGT (%)

(H) (I)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

CAPITAL 780 0.6143 521 66.79 43.37 0.171 22.53

INTERIOR 2916 0.6324 1954 67.01 41.75 0.158 77.60

OUTROS 8 NID 6 75.00 NID 0,132 0.18

TOTAL 3704 0.6287 2481 66.98 42.85 0.160 100.00

Como se pode observar, quase 800/0 dos chefes são procedentes do interior

dos Estados (78,7%). O item "outros" revela respostas inconsistentes e, portanto, são

informações não válidas.
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o quadro maior de pobreza, por outro lado, se dá nos domicílios cujos

chefes são provenientes das capitais dos estados (índice FGT = 0,171). Isto acontece

devido ao maior índice de defasagem de renda (43,40/0) e de desigualdade relativa entre

as famílias pobres (C2 = 0,21 contra C2 = 0,181 para as famílias com chefes do interior

dos Estados).

A maior contribuição à pobreza agregada (78%) vem das famílias com

chefes do interior devido à sua maior proporção no conjunto da população favelada.

A tabela seguinte nos mostra a procedência desses mesmos chefes de

famílias faveladas, mas sob outro aspecto, qual seja, se são procedentes do campo ou

da cidade.

Tabela 21
A

,
PROCEDENCIA DO CHEFE DE FAMILIA (ZONA RURAL OU URBANA)

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMUAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.

FAMílIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA (%) FGT IND. FGT(%)
(H) (I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RURAL 1985 0.6264 1343 67.66 43.05 0.161 53.86

URBANA 1672 0.6318 1122 67.11 42.56 0.162 45.74

OUTROS 47 N/O 16 34.04 NID 0.089 0.71

TOTAL 3704 0.6287 2481 66.98 42.85 0.160 100.00

Como podemos perceber, cerca de 54% dos chefes são da zona rural,

enquanto que 45% procedem das cidades.
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Esta tabela revela que ambos os tipos de famílias classificadas segundo este

critério apresentam praticamente o mesmo nível de pobreza agregada. Contudo, os

domicílios cujos chefes são provenientes do campo, contribuem mais para a pobreza

agregada (54%) em função de estarem representados por um contingente maior.

A tabela que se segue revela a naturalidade dos chefes das. famílias

faveladas.

Tabela 22

NATURALIDADE DO CHEFE DA FAMÍLIA (PAULISTAS X MIGRANTES)

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FPNÍUAS DEFASAGEM INDICE CONTRIB.
FAMILIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA (%) FGT IND. FGT(%)

(H) (I)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PAULISTAS 676 0.6193 457 67.60 43.70 0.169 19.28

MIGRANTES 3028 0.6315 2024 66.84 42.59 0.158 80.84

TOTAL 3704 0.6287 2481 66.98 42.85 0.160 100.00

Deste quadro, observamos que 82% dos chefes dos domicílios são

migrantes. Os chefes paulistas representam apenas 18% do total.

Quanto à pobreza dos dois subgrupos, as famílias com chefes paulistas

mostram um maior quadro de carência, embora os índices de incidência e de defasagem

média de renda para os dois casos sejam quase iguais. A explicação para este fato é

simples: o índice de desigualdade de renda entre as famílias pobres com chefes

paulistas é maior (C2= 0,187) do que os domicílios com chefes migrantes (C2 = 0,168).

A contribuição para o índice FGT corresponde a 81%no caso das famílias com chefes

migrantes devido ao seu elevado contingente populacional.
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A próxima tabela revela o ano de chegada do chefe na cidade de São Paulo.

Tabela 23

ANO DE CHEGADA DO CHEFE EM SÃO PAULO

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMUAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.

FAMíLIAS FAM.POBRES FAM. POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND. FGT(%)
(H) (I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ATÉ 1963 378 0.6207 236 62.43 43.57 0.150 9.55

DE 1964 A 1973 771 0.6239 516 66.93 43.28 0.162 21.04

DE 1974 A 1984 1236 0.6404 832 67.31 41.78 0.154 32.14

DE 1985 A 1987 382 0.6300 249 65.18 42.73 0.158 10.19

DE 1988 A 1993 537 0.6282 365 67.97 42.89 0.166 15.02

OUTROS 400 NID 283 70.75 NID 0.183 12.38

TOTAL 3704 0.6287 2481 66.98 42.85 0.160 100.00

Este quadro, inicialmente, mostra que foi no período de 1974 a 1984 que se

verificou o maior fluxo de migração dos chefes para a cidade de São Paulo pois, nesses

11 anos, encontramos uma taxa média de 112,4 chefes por ano. Nos 9 anos seguintes

(de 1985 a 1993), essa taxa diminui para 102,1 anuais. No item "outros", cabe observar

que, além dos casos não válidos, existem os chefes que sempre moraram na cidade de

São Paulo.

Quanto à pobreza agregada, temos que as famílias mais carentes são aquelas

cujos chefes chegaram em São Paulo mais recentemente (de 1988 a 1993). Em seguida,

vêm os domicílios que possuem chefes que vieram para esta cidade entre 1964 e 1973.

Os domicílios menos pobres são aqueles cujos chefes chegaram até 1963.

Os chefes que estão em São Paulo há mais de 10 e há menos de 20 anos

(período de 1974 e 1984) são os que contribuem mais para a pobreza agregada (320/0).

Em seguida, vem o subgrupo dos chefes que chegaram desde 1985 (25%
).
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A tabela 24 nos mostra o local de moradia antes da família se fixar na

favela.

Tabela 24

LOCAL DE MORADIA ANTES DA FAVELA

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMuAs DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.

FAMíLIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND.FGT(%)

(2)
(H) (I)

(1) (3) (4) (5) (6) (7)

PARENTE 899 0.6179 589 65.52 43.83 0.164 24.81

HCA 46 0.5914 32 69.57 46.24 0.185 1.44

HOTEUPENSÃO 55 0.6879 29 52.73 37.46 0.106 0.99

ALBERGUE 32 0.7148 26 81.25 35.02 0.149 0.80

ALOJAMENTO 195 0.6002 135 69.23 45.44 0.182 5.98

OUTRA FAVELA 399 0.5844 291 72.93 46.87 0.198 13.33

CASA PRÓPRIA 327 0.6087 225 68.81 44.66 0.178 9.83

CASA ALUGUEL 1433 0.6548 925 64.55 40.47 0.140 33.93

AQUI 318 0.6318 229 72.01 42.56 0.171 9.20

TOTAL 3704 0.6287 2481 66.98 42.85 0.160 100.00

Pelo quadro, percebemos que cerca de 400/0 das famílias eram inquilinas e

24% residiam em casas de parentes. 399 famílias (11%,) vieram de outra favela e 327

do total da amostra (9%) tinham como moradia anterior a casa própria. Inicialmente,

pelo menos duas observações se impõem: primeiro, quase 500/0 das famílias ou eram

inquilinas ou moravam em casas próprias, significando uma queda de renda real das

mesmas frente aos aluguéis e prestações da casa própria. Em segundo lugar, apenas 1%

das famílias vieram de cortiços, revelando um intercâmbio quase inexistente entre os

dois tipos de habitação.

Em relação à pobreza propriamente dita, temos que os domicílios mais

carentes são aqueles que já habitavam outras favelas, seguidos pelos que vieram das

HCA's e que residiam em alojamentos. As famílias que moravam em casas próprias

também retratam um quadro de necessidade elevada, bem como aquelas que sempre

residiram na mesma favela e as que vieram de casas de parentes. As famílias que

anteriormente eram inquilinas, embora apresentem um Índice de pobreza agregada
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(0,140) abaixo da medida geral (0,160), são as que mais contribuem para a pobreza

agregada por representarem uma proporção elevada. Em segundo lugar, vêm aquelas

que antes habitavam as casas de parentes. Estes dois subgrupos, juntos, respondem por

aproximadamente 60% do índice geral de pobreza. Por último, os domicílios menos

pobres são aqueles que vieram de hotéis/pensões.

A tabela seguinte apresenta o tempo de moradia na mesma favela.

Tabela 25

TEMPO DE MORADIA DO CHEFE NA FAVELA ATUAL (EM ANOS)

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMUAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.
FAMíLIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND. FGT(%)

(H) (I)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

o - 01 ANO 361 0.5849 240 66.48 46.83 0.185 11.27

- 03 ANOS 591 0.6446 358 60.58 41.40 0.140 13.92

3 - 05 ANOS 478 0.6127 339 70.92 44.30 0.180 14.53

5 - 10 ANOS 918 0.6332 622 67.76 42.44 0.158 24.53

10 - 15.ANOS 601 0.6262 424 70.55 43.07 0.169 17.14

15 - 20 ANOS 432 0.6556 292 67.59 40.40 0.147 10.71

20 - + ANOS 321 0.6327 205 63.86 42.48 0.150 8.14

OUTROS 2 NID 50.00 NID 0.166 0.06

TOTAL 3704 0.6287 2481 66.98 42.85 0.160 100.00

Aqueles que se mudaram para a favela atual há pouco tempo (até 1 ano de

moradia) são os mais pobres, seguidos por aqueles que residem na mesma favela por

um período que oscila entre 3 e 5 anos. As famílias que habitam o mesmo local entre

10 e 15 anos também são bastante carentes. Estes três subgrupos respondem por cerca

de 43% do índice geral, sendo que, isoladamente, as famílias que mais contribuem para

a pobreza agregada (25%) são aquelas que apresentam o maior contingente

populacional, i. e., as que moram na favela atual entre 5 e 10 anos. Os domicílios

menos carentes pertencem a famílias que residem no mesmo local entre 1 e 3 anos.
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A tabela abaixo revela o tamanho das famílias que habitam as favelas.

Tabela 26
,

TAMANHO DA FAMILIA

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMUAS DEFASAGEM iNOlCE CONTRIB.

FAMiLIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND.FGT(%)
(H) (I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ATÉ 2 PESSOAS 390 0.7055 117 30.00 35.86 0.055 3.61

DE 3 A 5 PESSOAS 2033 0.6550 1321 64.98 40.45 0.143 49.01

DE 6 A 9 PESSOAS 1114 0.5928 896 80.43 46.11 0.214 40.28

DE 10A 12 PESSOAS 137 0.5456 119 86.86 50.40 0.260 6.01

13 OU MAIS PESSOAS 30 0.5664 28 93.33 48.51 0.276 1.40

TOTAL 3704 0.6287 2481 66.98 42.85 0.160 100.00

o maior subgrupo é representado por domicílios compostos de 3 a 5 pessoas

(55%), seguido por famílias que possuem de 6 a 9 membros (30%). As famílias muito

numerosas são bem pouco representativas (5% para os domicílios com mais de 10

pessoas). Os grupos familiares de até 2 pessoas são mais significativos (11%).

Quanto à pobreza em si, observamos que os mais necessitados são os

domicílios compostos por 13 ou mais membros, seguidos por famílias que possuem de

10 a 12 pessoas. As menos pobres são aquelas que têm até 2 pessoas. Por outro lado, o

subgrupo que mais contribui para a pobreza agregada corresponde às famílias

compostas de 3 a 5 pessoas (49%) devido à sua maior proporção no total da população,

seguidas pelos domicílios com 6 a 9 pessoas (40%). Por curiosidade, cabe observar

ainda· que os grupos familiares com 13 ou mais pessoas possuem um índice de

incidência de pobreza extremamente alto (93%).

A tabela seguinte apresenta o quadro de pobreza conforme o sexo do chefe

da família.
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Tabela 27

SEXO DO CHEFE DA FAMÍLIA

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FPMuAs DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.

FAMílIAS FAM.P08RES FAM.P08RES POBRES RENDA(%) FGT IND.FGT(%)

(H) (I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

MASCULINO 2877 0.6343' 1901 66.08 42.34 0.155 75.17

FEMININO 827 0.6127 580 70.13 44.30 0.179 24.95

TOTAL 3704 . 0.6287 2481 66.98 42.85 0.160 100.00

Aproximadamente 80% das famílias possuem chefes do sexo masculino.

Devido ao menor rendimento das mulheres, era esperado que o maior índice de

pobreza se verificasse em domicílios com chefes do sexo feminino. De fato, o índice

FGT para as famílias com chefes mulheres corresponde à 0,179 contra 0,155 para os

chefes homens. Dada a maior participação dos domicílios dirigidos por pessoas do

sexo masculino, este subgrupo responde por 75% do índice geral de pobreza.

A próxima tabela revela a idade dos chefes dos domicílios de favelas.

Tabela 28

IDADE DO CHEFE DA FAMÍLIA

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMuAs DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.

FAMílIAS FAM.P08RES FAM.POBRES POBRES RENDA (0/0) FGT IND.FGT(%)
(H) (I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

De 15 a 24 anos 327 0.6511 199 60.86 40.81 0.140 7.73

De 25 a 34 anos 1266 0.6212 838 66.19 43.53 0.165 35.24

De 35 a 44 anos 1008 0.6190 739 73.31 43.73 0.181 30.80

De 45 a 54 anos 627 0.6394 422 67.30 41.87 0.150 15.90

Mais de 55 anos 476 0.6491 283 59.45 40.99 0.130 10.46

TOTAL 3704 0.6287 2481 66.98 42.85 0.160 100.00
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A maior parte das famílias possui chefes com idade de 25 a 34 anos (34%),

seguida pelos grupos familiares cuja idade dos chefes situa-se entre 35 e 44 anos

(27%).

o mais alto índice de pobreza é encontrado exatamente nesta faixa etária.

Logo após, vêm os domicílios cujos chefes possuem de 25 a 34 anos. Estes dois

grupos, por serem os mais representativos e os mais pobres, são os que mais

contribuem para o índice geral de pobreza. Por outro lado, as famílias de chefes mais

velhos são as menos carentes. Embora talvez estes últimos façam parte do conjunto dos

inativos, o restante dos integrantes destas famílias devem colaborar com o orçamento

doméstico, resultando em um índice de pobreza mais baixo.

A tabela 29 nos mostra o nível de escolaridade dos chefes das famílias

faveladas.

Tabela 29

ESCOLARIDADE DO CHEFE DA FAMÍLIA

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FAMUAS DEFASAGEM iNDICE CONTRIB.

FAMÍLIAS FAM.POBRES FAM.POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND. FGT(%)
(H) (I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ANALFABETO 868 0.6143 628 72.35 44.15 0.179 26.17

MOBRAL 38 0.6137 27 71.05 44.21 0.192 1.23

PRIMEIRO GRAU 2307 0.6334 1511 65.50 42.42 0.156 60.81

SEGUNDO GRAU 92 0.6832 38 41.30 37.89 0.084 1.31

L~/ESCREVE 371 0.6402 256 69.00 41.80 0.153 9.61

OUTROS 28 NID 21 75.00 NID 0.251 1.19

TOTAL 3704 0.6287 2481 66.98 42.85 0.160 100.00
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Em primeiro lugar, podemos visualizar que cerca de 60% dos chefes dos

domicílios estão cursando, completaram ou abandonaram a escola no primeiro grau.

Em seguida, temos os chefes analfabetos representados por 23%)do total da amostra.

o subgrupo mais carente é formado por aqueles que talvez possam estar

incluídos entre os semi-analfabetos, isto é, pessoas que estão cursando, completaram

ou abandonaram o MOBRAL. Logo após, temos o grupo dos analfabetos. Do outro

lado, os domicílios menos necessitados entre o universo das famílias pobres

correspondem aqueles nos quais os chefes estão fazendo, já completaram ou

abandonaram o segundo grau. Neste sentido, parece haver uma relação inversa entre

escolaridade e pobreza, qual seja, quanto maior o nível de escolaridade, menor o estado

de carência familiar. Entretanto, como os próprios dados revelam, um nível de

escolaridade melhor não impede que a família seja pobre.

Na medida em que os domicílios que possuem chefes com primeiro grau

completo ou incompleto representam o maior contingente populacional, é evidente que

este subgrupo é o que mais contribui para a pobreza agregada (61%), seguido pelos

chefes analfabetos (26%).

Por fim, antes de iniciar a próxima subseção, dada a diversidade de

informações, caberia fazer um resumo das principais características sócio-demográficas

encontradas nas famílias faveladas pobres.

As famílias mais carentes são aquelas nas quais os chefes são da região

sudeste e das capitais dos estados. Os domicílios que possuem chefes procedentes da

zona rural ou urbana apresentam praticamente o mesmo nível de pobreza agregada.

Além disso, as famílias de chefes paulistas são mais pobres do que aquelas que têm

chefes de outros Estados.
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Os domicílios cujos chefes chegaram na cidade de São Paulo a partir de

1988 são os mais necessitados, seguidos por aqueles em que os chefes aqui

desembarcaram entre 1964 e 1973.

No que conceme à moradia anterior, as famílias mais carentes são as que

vieram de outras favelas, de cortiços ou moravam em alojamentos de empresas. Os

grupos conviventes que antes residiam em casas próprias também possuem um alto

índice de pobreza.

As famílias que se mudaram para a favela atual há pouco tempo (até 1 ano

de residência) são as mais pobres, seguidas por aquelas que moram na mesma favela

entre 3 e 5 anos.

Para finalizar, as famílias mais numerosas são as mais carentes, aquelas

chefiadas por mulheres são as mais pobres, os grupos familiares cuja idade dos chefes

varia de 25 a 44 anos também são os mais privados, bem como os que possuem um

nível de escolaridade quase ou inexistente.

4.2.3. Inserção no Mercado de Trabalho

Em função da relevância do rendimento do trabalho como fonte de renda

familiar para a população em estudo, os dois próximos quadros traçam um perfil da

alocação dos chefes das famílias faveladas no mercado de trabalho.
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Tabela 30

CONDIÇÃO DE EMPREGO DO CHEFE DA FAMÍLIA

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE %FANÍLJAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.

FAMíLIAS FPN..POBRES FPN.. POBRES POBRES RENDA(%) FGT IND.FGT(%)
(H) (I)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INDÚSTRIA COM REGISTRO 515 0.6915 321 62.33 37.14 0.115 9.99

INDÚSTRIA SEM REGISTRO 45 0.6465 26 57.78 41.23 0.133 1.01

COMÉRCIO COM REGISTRO 209 0.6875 140 66.99 37.50 0.122 4.31

COMÉRCIO SEM REGISTRO 66 0.6483 46 69.70 41.06 0.143 1.59

SERVIÇO COM REGISTRO 701 0.7018 449 64.05 36.20 0.112 13.25

SERVIço SEM REGISTRO 270 0.6116 184 68.15 44.40 0.169 7.69

CML COM REGISTRO 137 0.6664 92 67.15 39.42 0.137 3.16

CML SEM REGISTRO 121 0.6095 83 68.60 44.59 0.165 3.37

AUTONOMO CI REGISTRO 52 0.7181 27 51.92 34.72 0.084 0.74

AUTONOMO SI REGISTRO 344 0.6508 197 57.27 40.84 0.127 7.38

FUNCIONÁRIO PÚBLICO 78 0.6787 38 48.n 38.30 0.085 1.12

SUBEMPREGADO 244 0.5786 190 77.87 47.40 0.218 8.99

DESEMPREGADO 566 0.4928 457 80.74 55.20 0.300 28.62

APOSENTADO 212 0.6711 124 58.49 38.99 0.111 3.99

NUNCA TRABALHOU 127 0.6170 94 74.02 43.91 0.195 4.17

OUTROS 17 NID 13 76.47 NID 0.257 0.74

TOTAL 3704 0.6287 2481 66.98 42.85 0.160 100.00

Desta tabela, podemos visualizar inicialmente que cerca de 20% dos chefes

dos domicílios trabalham no setor de serviços com registro em carteira. Em seguida,

aparecem os chefes desempregados (150/0) e aqueles que estão ocupados no setor

industrial com carteira assinada (14%). Os demais grupos são bem menos

representativos.

Quanto à pobreza agregada, vemos que as famílias mais carentes são

aquelas nas quais os chefes estão desempregados. Em segundo lugar, vêm os

domicílios de chefes subempregados, seguidos por aqueles em que os chefes nunca

trabalharam. A partir daí, aparecem as famílias em que seus chefes trabalham sem

carteira assinada nos setores de serviços, de construção civil e do comércio. As

famílias cujos chefes trabalham na indústria sem registro em carteira são menos pobres

do que aquelas nas quais seus chefes estão situados na construção civil com carteira

assinada, sinalizando que, mesmo para aqueles sem registro em carteira, a indústria
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ainda é um dos setores que melhor remunera seus funcionários. Por outro lado, deve-se

ressaltar que, mesmo tendo chefes que trabalham com registro em carteira, ainda assim

encontramos muitas famílias pobres. Para isto, basta examinarmos os índices de

pobreza para as condições de emprego com registro, embora sejam famílias menos

necessitadas no universo de domicílios pobres. Assim, dentro do setor industrial,

existem famílias cujos chefes possuem registro em carteira e são pobres (62%).

Entretanto, são menos carentes (índice FGT = 0,115) do que as famílias nas quais seus

chefes trabalham sem carteira assinada (índice FGT = 0,133). E isto também se verifica

nos demais setores (comércio, serviços, construção civil e autônomos).

No que diz respeito aos subgrupos que mais contribuem para a pobreza

agregada, encontramos as famílias de chefes desempregados, devido ao seu expressivo

contingente populacional e mais alto índice de pobreza (0,300), seguido por famílias de

chefes que trabalham no setor de serviços e indústria, ambos com registro, por serem

grupos entre os mais representativos.

A tabela seguinte revela, de maneira resumida, o mercado de trabalho para

os chefes de domicílios favelados.

Tabela 31
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE DO CHEFE DE FAMÍLIA

TOTAL DE RENDAlCAPITA TOTAL DE % FAMíLIAS DEFASAGEM íNDICE CONTRIB.
FAMíLIAS FAM. POBRES FAM. POBRES POBRES RENDA (%) FGT IND. FGT (%)

(H) (I)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OCUPADOS COM REGISTRO

OCUPADOS SEM REGISTRO

DESEMPREGADOS

INATIVOS

OUTROS

1692

1090

566

339

17

0.6934

0.6169

0.4928

0.6478

NID

1067

726

457

218

13

63.06

66.61

80.74

64.31

76.47

36.96

43.92

55.20

41.11

NID

0.114

0.163

0.300

0.143

0.257

32.56

30.04

28.62

8.16

0.74

TOTAL 3704 0.6287 2481 66.98 42.85 0.160 100.00
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Em primeiro lugar, podemos observar que, do total de ocupados, cerca de

60% trabalham no setor formal da economia. Do total da amostra, esse número

corresponde a 46%. Os chefes que trabalham sem registro (incluídos aqui também os

subempregados) representam cerca de 300/0 do total. Os chefes desempregados são

também significativos (566 ou 15%). Os inativos, que são constituídos pelos

aposentados e por aqueles que nunca trabalharam, respondem pela proporção de 9%.

Neste sentido, o total de chefes ocupados equivalem a aproximadamente 75%.

Quanto à pobreza em si, temos que o subgrupo mais carente é formado

pelas famílias cujos chefes estão desempregados, seguido pelos domicílios nos quais os

chefes estão no setor informal do mercado de trabalho. Os inativos vêm logo após com

um índice FGT igual a 0,143. Por fim, as famílias menos pobres são aquelas em que

seus chefes trabalham com carteira assinada.

A contribuição à pobreza agregada de cada subgrupo é proporcional ao seu

contingente populacional e ao seu índice de pobreza FGT. Desta forma, os subgrupos

que mais respondem pela formação do índice de pobreza agregada são, pela ordem, os

ocupados com registro (33%), os ocupados sem registro (30%) e as famílias de chefes

desempregados (29%).

Os principais pontos desta subseção são apresentados a seguir.

As famílias mais carentes são aquelas nas qUaISos seus chefes estão

desempregados, subempregados ou nunca trabalharam. Logo após, surgem os

domicílios de chefes que estão situados à margem de uma relação trabalhista formal,

atuando nos setores de serviços, construção civil e comércio. Os grupos familiares

menos necessitados, no universo da população pobre, são aqueles em que os seus
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chefes trabalham com registro em carteira. Para melhor entendimento, observe o

gráfico que se segue.

Gráfico 6

A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE DO CHEFE DE FAMÍLIA
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4.3. Comparação entre Populações

Esta seção tem como objetivo confrontar as duas populações pobres por

atributo, destacando as suas similaridades e diferenças.
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De início, é interessante atentar para o quadro abaixo.

Tabela 32

Nível de Pobreza das Famílias Encortiçadas e Faveladas de São Paulo (1993)

Defasagem Média Índice de Índice de
de Renda (I) Desigualdade (CZ) Pobreza (FGT)

(%)

Renda Familiar Índice de
Per Capita Média Incidência (H)

(S~ (~o)

42,3

42,9

0,235

0,170

0,131

0,160

0,6930

0,6287

51,0

67,0

Cortiços

Favelas

Pela tabela, observamos que as familias faveladas são mais carentes que os

domicílios encortiçados em cerca de 22% (relação entre os dois índices FGT). Este

resultado maior advém dos componentes do índice de pobreza agregada FGT (H e I)

serem superiores em favelas, excetuando-se C2 que mede a desigualdade relativa entre

as familias pobres. Este indicador, curiosamente, revelou uma distância maior entre as

rendas familiares per capita nos cortiços pobres em relação à média do que em favelas,

mostrando um quadro de privação relativa maior nos domicílios pobres encortiçados.

Além disso, a renda familiar per capita média das familias de favelas é

aproximadamente 10% menor que dos cortiços.

Quanto à localização geográfica dos domicílios mais carentes por AR's nos

dois tipos de população, encontramos este perfil na região leste. A administração

regional de São Miguel Paulista agrega os cortiços mais pobres da cidade de São Paulo,

enquanto que a regional de ItaqueralGuaianazes possui as familias faveladas mais

carentes. Por outro lado, as regionais de Pinheiros e Santana apresentam os cortiços

menos carentes (a primeira não revela nenhuma familia encortiçada pobre). A regional

administrativa de PiritubalJaraguá possui as familias faveladas menos pobres.
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Entretanto, devemos registrar que os domicílios favelados desta AR revelam um grau

de pobreza bem maior que certos cortiços de algumas regionais de São Paulo.

Quando as administrações regionais são agregadas em macro regiões,

percebemos que, em cortiços, a região sul aparece em primeiro lugar seguida pela

região leste. Em favelas, a região leste é a mais carente seguida pela região sudeste.

Assim, a leste é a área que congrega, nos dois tipos de populações, os domicílios entre

os mais necessitados, embora seja uma região que revele um baixo contingente de

encortiçados e favelados na cidade de São Paulo comparativamente às demais regiões.

No contexto da população favelada, a sul é a área menos carente e, em cortiços, a

região central é aquela que apresenta os domicílios menos necessitados. Estas áreas

estão entre as que revelam um dos maiores contingentes das duas respectivas

populações. Neste sentido, parece que encontramos uma característica interessante:

tanto em cortiços quanto em favelas, as regiões mais populosas possuem um nível de

pobreza menor, ocorrendo o contrário em áreas nas quais os encortiçados e favelados

estão em menor número.

No que conceme à procedência do chefe do domicílio, verificamos que as

famílias mais carentes são aquelas cujos chefes se originam da região sudeste e das

capitais dos respectivos Estados, em ambas as populações, embora a maior parte das

famílias registre a origem dos seus chefes na região nordeste e interior dos Estados.

Ainda sob o aspecto acima, as famílias encortiçadas mais pobres são

aquelas em que seus chefes vêm da zona rural. Em favelas, os dois tipos de domicílios

definidos a partir deste perfil possuem praticamente o mesmo nível de pobreza.
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As famílias faveladas de chefes paulistas revelam, surpreendentemente, um

índice de pobreza maior relativamente aos domicílios de chefes migrantes. No caso de

cortiços, as famílias destes últimos mostram um índice de pobreza ligeiramente

superior às de paulistas.

Nas duas populações em análise, os domicílios mais necessitados são

aqueles cujos chefes chegaram na cidade de São Paulo entre os anos de 1964 e 1973 e

de 1988 a 1993. Com uma conjuntura macroeconômica menos favorável nos anos

recentes, é mais fácil compreender que, entre as famílias mais carentes, estejam

aquelas em que os chefes chegaramnos últimos anos em São Paulo. Para imaginar uma

resposta ao fato das famílias, cujos chefes vieram para São Paulo entre 1964 e 1973,

estarem incluídas entre as mais pobres (em cortiços, estas são as famílias mais

carentes), precisaríamos de uma análise mais detalhada para apontarmos os motivos,

mesmo porque estas famílias cujos chefes chegaram neste período experimentaram a

época do "milagre econômico" (1968 a 1973).

No que diz respeito à moradia anterior, os grupos familiares mais

necessitados, em cortiços, são os que vêm dos alojamentos, que sempre moraram no

mesmo cortiço e que vieram de outras HCA's. Os que habitavam casas de aluguel e

próprias também possuem um nível de pobreza acima da medida geral. Por seu lado, as

famílias faveladas mais pobres são as que tinham como endereço anterior outras'

favelas, cortiços e alojamentos. Em princípio, chama a atenção que os domicílios mais

carentes, em ambos os casos, são aqueles que já residiam em habitações precárias antes

de se estabelecerem nos cortiços ou favelas atuais. As famílias que moravam em casas

de aluguel ou próprias são menos pobres do que as mencionadas anteriormente. Deve-

se ressaltar, ainda, o baixo intercâmbio existente entre cortiços e favelas. Apenas 10/0

do total das famílias, nos dois casos, fez a mudança para outro tipo de habitação.

Conforme o estudo da FIPE, os habitantes de cortiços têm um preconceito bastante
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grande em relação aos favelados, representando a última alternativa possível em

moradia, ao passo que estes últimos não têm condições de arcar com o ônus do aluguel

dos cortiços.

Em relação ao tempo de moradia no mesmo local, novamente as

semelhanças são muito grandes. Os grupos familiares mais pobres, tanto em cortiços

quanto em favelas, são os que residem até 1 ano, entre 3 e 5 anos e entre 10 e 15 anos

na mesma habitação.

Quanto ao tamanho da família, aquelas mais numerosas são bem mais

carentes, tanto em um quanto em outro caso. Entretanto, chama a atenção que, nas

favelas, os domicílios mais numerosos (mais de 6 pessoas) representam uma proporção

maior do que em cortiços.

A pobreza do domicílio está também associada ao sexo do chefe da família.

Para os cortiços e favelas, as famílias cujos chefes são mulheres apresentam um quadro

de miséria maior do que nos casos em que os chefes são do sexo masculino. Contudo,

em cortiços, o nível de pobreza dos domicílios com chefes mulheres é bem maior do

que nas favelas.

No que concerne à idade do chefe da família, notamos que os grupos mais'

carentes, em cortiços, são aqueles em que os chefes têm idade que varia de 35 a 59

anos. Em favelas, os domicílios mais pobres são aqueles cuja idade dos chefes situa-se

entre 25 e 44 anos. As famílias nas quais a idade dos chefes está entre 35 e 44 anos,

nos dois casos, incluem-se entre as mais necessitadas.
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Quanto ao mercado de trabalho, as famílias mais pobres, em favelas ou

cortiços, são aquelas em que os chefes estão desempregados, seguidas pelos domicílios

em que os chefes trabalham sem registro em carteira. Os grupos familiares cujos chefes

possuem carteira assinada estão dentre os menos pobres, denotando, ainda assim,

níveis de salários reais bastante insatisfatórios. É interessante notar que o grupo

familiar dos chefes inativos, constituído de aposentados e daqueles que nunca

trabalharam, esteja também entre os menos carentes em ambos os casos. Isto deve

ocorrer devido a uma participação maior no mercado de trabalho daqueles que dividem

a mesma moradia, contribuindo para assegurar uma maior renda familiar.

Desta forma, as variáveis que foram estudadas apontam para uma

similaridade bastante grande entre os dois tipos de famílias mais pobres. Contudo,

devemos fazer as seguintes ressalvas: os domicílios favelados, dentro do universo da

população pobre, são mais carentes do que as famílias que moram em HCA's, apesar

do índice de desigualdade relativa destas últimas ser maior. Segundo, embora a

semelhança seja muito grande entre ambos os casos, a taxa de intercâmbio de uma

habitação para outra é inexpressiva.
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Conclusão

o processo de "favelização" na cidade de São Paulo não é um fenômeno

recente. Iniciou-se há várias décadas. Nos anos 70, este processo sofreu uma

intensificação em função da migração de nordestinos e de trabalhadores rurais atraídos

pela possibilidade de melhores condições de vida. Dada essa expectativa, as favelas

constituídas, em sua maioria por "barracos", poderiam transmitir um sentido provisório

de habitação, na medida em que havia a esperança de mobilidade social. A década

seguinte caracterizou-se por um ambiente macroeconômico bastante conturbado e, sob

este contexto, a taxa de migração para a cidade de São Paulo diminuiu. Esta

constatação levantou a suposição de queda no índice de crescimento do número de

favelados paulistanos.

Na verdade, as duas próximas tabelas revelam o que aconteceu com a

população favelada desde o início dos anos 70

Tabela 1

% da População
Municipal

1,09 3,94 6,27 7,70 19,80

As Favelas no Município de São Paulo

População Favelada 71.840 335.344 629.300 812.764 1.901.892

Fonte: Taschner e Véras (1990) e FIPE (1994).
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Tabela 2

Taxas de Crescimento da População em Favelas
Período Índice Anual (%)

1973 a 1980 24,6
1980 a 1985 13,4
1985 a 1987 13,7
1987 a 1993 15,2

A partir dos quadros acima, duas observações podem ser feitas. Desde o

começo dos anos 80, a taxa de crescimento da população favelada em relação à década

anterior sofreu uma queda significativa. Ao fmal dos anos 80 e início dos 90, o índice

apresenta um ligeiro recrudescimento. Como a população paulistana aumentou nesses

20 anos muito menos que os moradores em favelas, o total de favelados passa de 1%

em 1973 para cerca de 20% em 1993 da população municipal.

Apesar da migração ser declinante, a "favelização" tem sido crescente,

embora a taxas menores do que na década dos anos 70. Uma das hipóteses explicativas

está associada à própria periferização das favelas. As áreas com algumas vantagens

locacionais tomam-se cada vez mais escassas e, por causa disso, as invasões acabam

acontecendo na periferia longínqua. Na década de 80, sugere-se que houve uma

redistribuição espacial deste tipo de moradia (Taschner e Véras, 1990).

o estudo da FIPE (1994) revela que o grupo predominante dos favelados, em
"\

termos do tipo de moradia anterior, sempre foram aqueles egressos de casas de aluguel.' "

Problemas relacionados com baixos salários reais, desemprego, elevação dos custos de

habitação e exigências formais do mercado de locação acabaram resultando na \
•

expulsão dos inquilinos de baixa renda para o tipo de moradia que os livra do ônus do

aluguel: a favela. A tabela abaixo retrata corretamente este dado.
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Tabela 3
Habitação Anterior x Tempo de Moradia (em anos) na Favela Atual

Moradia Tempo

Oa3 3a5 5 alO 10a 15 15 a 20. +20anos

Casa de Aluguel 368 201 365 252 152 95

Casa Própria 83 41 97 37 42 27

Parente 242 133 225 128 98 73

Outros Tipos de Habitação" 259 105 231 184 141 124

Total 952 480 918 601 433 319

* Estas moradias incluem o cortiço, hotel/pensão, outra favela, alojamento, albergue e residência na

mesma favela.

Fonte: FIPE (1994)

Como se pode notar, os ex-inquilinos sempre corresponderam, pará qualquer

intervalo referente ao tempo de moradia, como o grupo mais expressivo. Os que vêm

de casa própria também mostram o alto custo da prestação como Um dos elementos

responsáveis pelo processo de "favelização".

Pelo menos, dois fatores podem ser considerados atrativos para essas famílias

e outras que se juntam à massa de favelados: a possibilidade de ficarem livres do

aluguel na medida em que a quase totalidade das moradias devem ser adquiridas e uma

melhoria substancial ocorrida na urbanização de grande parte das favelas.

Estes dois motivos aliados ao barateamento da construção em alvenaria

fazem também com que cerca de 75% dos domicílios, em fms de 1993, apresentassem

este tipo de material em suas moradias substituindo os "barracos" de madeira. Neste

sentido, as favelas passam a se constituir em habitações mais permanentes do que há
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alguns anos atrás. Além disso, o acesso dessa população a alguns serviços públicos

melhorou de forma expressiva, com exceção da canalização de esgotos que continua

sendo feita a céu aberto.

Quase a metade dos chefes de família possui registro em carteira (46%)

empregados, principalmente, no setor terciário. Portanto, o seu baixo padrão de vida

não pode ser atribuído apenas a uma situação de desemprego ou a ocupações alocadas

no setor informal do mercado de trabalho. O seu baixo nível de rendimento familiar per

capita deve-se também aos baixos salários nominais (e reais) percebidos por esses

trabalhadores.

Por último, a população favelada é jovem e a maioria dos moradores não

completou o nível mínimo de escolaridade obrigatória.

Por outro lado, o cortiço representou, por muito tempo, o tipo de moradia

predominante dos trabalhadores na cidade de São Paulo. As primeiras favelas aparecem

apenas no início da década de 40. Já, no Rio de Janeiro, a "favelização" se deu no

começo deste século. A urbanização levada a efeito nesta época pelas autoridades

públicas acabou resultando na expulsão das famílias encortiçadas do centro da cidade,

transferindo-as para os morros cariocas, dando início ao surgimento das favelas do Rio

de Janeiro (FIPE, 1994@).

Assim, os cortiços, em São Paulo, estão intrinsecamente associados ao

processo de industrialização incipiente da cidade datada em fms do século passado. ~.
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Os estudos realizados até o início dos anos 90 para entender melhor a

população encortiçada de São Paulo têm-se caracterizado por serem pontuais, i. e., são

pouco abrangentes sem a utilização de um mesmo conceito comum para este tipo de

moradia. Por conseguinte, as estimativas quanto ao total da população encortiçada

paulistana não são comparáveis, impossibilitando qualquer análise deste tema enquanto

um processo.

O primeiro trabalho sobre o assunto que reúne toda a cidade de São Paulo

(esta foi dividida em suas 20 administrações regionais) com uma conceituação também

abrangente de cortiços (Lei Moura de 1991 ou Lei dos Cortiçosé'') foi feito pela FIPE

(1994).

De acordo com esta pesquisa, como vimos, os encortiçados compreendem um

conjunto de 595.110 pessoas, representando cerca de 6% do total de habitantes da

cidade de São Paulo.

Trata-se de uma população cujo perfil é semelhante ao dos moradores de

favela em seus traços predominantes. É uma população de baixo nível de escolaridade

constituída basicamente de migrantes, sendo que a maioria saiu da casa de parentes,

casa própria ou de aluguel para residir em HCA's.
r.,

-,

A maioria dos chefes de família (57%) são empregados registrados e atuam

principalmente no setor terciário. Neste sentido, o seu baixo rendimento familiar per

capita não pode ser explicado, tal como em favelas, apenas por condições transitórias

de desemprego ou por vínculos informais no mercado de trabalho.

40 Para a descrição desta lei, ver subseção 3.1.1
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Diferentemente dos favelados, os moradores de cortiços ainda assim são

inquilinos, tendo que arcar com o ônus do aluguel pontualmente, caso contrário são

expulsos pelo zelador ou proprietário do imóvel. Além disso, trocar o cortiço pela

favela é uma circunstância muito pouco provável para a maior parte da população

encortiçada.

Sob este contexto, observamos que uma das condições determinantes do

baixo nível de vida das duas populações em foco está relacionada, não apenas com o

desemprego ou ocupações sem relações formais de trabalho (como é a explicação

usual), como também e, principalmente, pelo baixo nível de remuneração recebida por

esses trabalhadores em ocupações com registro em carteira, na medida em que

destacamos que a maior parte dos chefes desses domicílios estão alocados no mercado

formal de trabalho. Esse baixo nível de salário real é decorrente não apenas de

ocupações que demandam mão-de-obra pouco especializada (que é a maioria das duas

populações em estudo), bem como do arrocho salarial por que vêm passando os

trabalhadores, de uma maneira geral.

Entretanto, o leitor pouco familiarizado com a literatura sobre pobreza, pode

considerar estranho que nem todos os favelados e encortiçados, através deste estudo,

sejam pobres. A pergunta então que se segue está relacionada à diferenciação de uma

família pobre encortiçada ou favelada daquela que habita o mesmo espaço e que não

foi considerada pobre, sob a nossa metodologia. Em outras palavras, o que faz com que

esta família seja pobre e aquela não? Quais são os fatores básicos e determinantes de

sua condição de pobreza? Embora este trabalho não tenha se dedicado a responder esta

questão, alguns pontos gerais podem ser delineados. Na medida em que a renda

familiar per capita foi o valor definidor de quem é ou não pobre, esta questão pode ser

examinada a partir de certas características do pobre e do não-pobre, quais sejam,

tamanho da família, número de trabalhadores no domicílio, taxa de desemprego,
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formalidade ou informalidade do mercado de trabalho, em suma, variáveis que afetam

direta ou indiretamente o orçamento domiciliar per capita.

Desta forma, comecemos pelas características relacionadas com o mercado de

trabalho, conforme a tabela abaixo.

Tabela 4

o Mercado de Trabalho para os Chefes de Famílias Pobres e Não-Pobres

Cortiços Favelas
Famílias Famílias Famílias Famílias

Pobres Não-Pobres Pobres Não-Pobres
(%) (%) (%) (%)

Ocupados com Registro 53 61 43 51

Ocupados sem Registro 26 23 29 30

Taxa de Desemprego 10 5 18 9

Taxa de Inativos 7 10 9 10

Obs:
a) Os dados da coluna de famílias pobres em cortiços e favelas referem-se ao total de

famílias pobres. Para os domicílios não pobres, os percentuais têm como base o
total de não-pobres.

b) As colunas podem não somar 100% em função das informações não válidas.

Fonte: FIPE (1994)

Desta tabela, o que primeiro desperta a atenção é a taxa de desemprego. Esta

é muito maior nos domicílios pobres do que nos não-pobres. Em segundo lugar, a

formalidade nas relações trabalhistas para as famílias não-pobres é maior do que nas

pobres. Entretanto, este dado, per se, não garante que uma família seja considerada
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não-pobre, à medida em que interferem outras variáveis, como o nível de rendimento

do trabalho, o total da renda familiar e o número de membros da família. E é por isso

que encontramos uma proporção razoável de trabalhadores com registro em carteira

cujas famílias são pobres. É interessante notar, ainda, que a taxa de inativos é superior

para os domicílios não-pobres, significando uma contribuição dos outros integrantes

dessas famílias ao rendimento domiciliar o suficiente para que não sejam denominadas

pobres.

Abaixo, procuramos traçar um quadro comparativo dos domicílios pobres e

não-pobres, nos dois casos, quanto ao tamanho da família, número de trabalhadores por

domicílio e renda familiar total.

Tabela 5

Características Demográficas e Econômicas das Famílias Pobres e Não-Pobres

Cortiços Favelas
Famílias Famílias Famílias Famílias

Pobres Não-Pobres Pobres Não-Pobres

Renda Média Familiar (SM) 2,90 7,61 3,37 7,10

Tamanho Médio da Família 4,30 3,05 5,52 4,01

Número Médio de
Trabalhadores Por Domicílio NID NID 1,62 2,00

Fonte: FIPE (1994)

Por essa tabela, percebemos que, como se poderia imaginar, as famílias

pobres, tanto para os cortiços quanto para as favelas, apresentam um tamanho maior

que os domicílios não-pobres. Entretanto, o que mais impressiona é a renda familiar.

Esta é mais do que o dobro para as famílias não-pobres em ambos os casos. Esta
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disparidade da renda familiar dos não-pobres poderia ser explicada por alguns fatores,

entre os quais destacamos:

a. Por possuir poucos membros da família trabalhando e, aqueles que o fazem, auferem

um rendimento razoável;

b. Por possuir vários membros do domicílio trabalhando e fazem com que a renda

familiar seja pelo menos o suficiente para que a família não seja considerada pobre.

o quadro revela que, pelo menos nas favelas, como existe pouca diferença no

número médio de trabalhadores da família não-pobre para a pobre, o fator

preponderante parece estar relacionado com a primeira hipótese, qual seja, poucas

pessoas (em média duas) estão ocupadas, mas ganham um rendimento que as

possibilitam estar no conjunto dos domicílios não-pobres.

o leitor, atento ao fato de que metade das famílias encortiçadas é pobre e que

esse percentual, em favelas, corresponde quase a 70%, pode fazer a seguinte

indagação: na medida em que o restante destas duas populações não é considerada

pobre, por que, então, estas mesmas famílias continuam morando em habitações

precárias, com muito pouco conforto? Seria por acomodação, ou seja,· já estão

habituadas a este tipo de vida, ambientadas com a cultura desses próprios lugares, o

motivo que as fazem continuar morando nos cortiços e favelas? A resposta à esta

questão envolve aspectos relacionados ao critério ou à metodologia empregada na

identificação de quem são os pobres. Ciente de que todo o trabalho sobre pobreza é

mais ou menos arbitrário, mais ou menos subjetivo, a abordagem para identificar quem

é pobre está associada ao método direto ou indireto. O primeiro, também chamado de

necessidades básicas insatisfeitas, procura apontar se as condições de moradia,

abastecimento de água, educação, canalização de esgotos, etc. estão satisfeitas e, se por

acaso, uma ou mais dessas condições não for atendida, então a família é considerada
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pobre. A segunda metodologia, também denominada método da renda ou da linha de

pobreza, consiste em se definir um valor de corte, normalmente expresso em renda

familiar per capita ou por adulto-equivalente, abaixo do qual o domicílio é pobre no

caso de sua renda ser inferior ao valor pré-estabelecido. É evidente que o método

empregado neste estudo foi este último. E não por acaso. Duas orientações básicas nos

serviram de guia para o uso desta metodologia. De início, se utilizássemos o primeiro

método, quase todas as famílias,' em cortiços ou favelas, seriam pobres; pois, pelo

menos a condição de moradia seria considerada insatisfatória. Além disso, o método da

renda oferece a possibilidade de verificar se o domicílio tem condições ou não de arcar

com um padrão de vida melhor, definido por uma linha de pobreza, não se importando

se a família usufrui dessa condição. Neste sentido, os domicílios considerados pobres

sob o critério estabelecido neste trabalho, são aqueles mais carentes, dentro do

universo da população encortiçada e favelada, pois, conforme o estudo da FIPE revela,

a falta de dinheiro é o motivo básico apontado pela maior parte das famílias para não

sair do cortiço ou favela. Mais carentes, neste caso, significa então que estas famílias

podem não estar atendendo sequer às necessidades alimentares, estando em condições

de subnutrição, fome e miséria absolutas. Portanto, esta pesquisa trata daqueles que

podem estar enquadrados dentre os mais miseráveis da população paulistana, superados

apenas pelas famílias que não têm nem condições de morar numa favela, que são

aquelas que "vivem" debaixo de pontes, nas ruas, em praças públicas, etc.

Os encortiçados e favelados da cidade de São Paulo somam, juntos, cerca de

2,5 milhões ou 26% do total da população da cidade de São Paulo. Esse número e os

índices de crescimento anuais da população favelada mencionados anteriormente, além

de serem espantosos, denotam um nível insatisfatório de políticas públicas para a

camada da população de mais baixa renda. Com relação a política habitacional, a

desregulamentação completa do mercado de locação residencial, bem como a

construção de moradias populares, poderiam significar, no médio prazo, preços mais
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acessíveis para uma parcela dessas duas populações, pois uma parte dos atuais

moradores de cortiços e favelas residia em casas de aluguel anteriormente. Entretanto,

esta medida isolada talvez pudesse retirar dessas habitações apenas uma parte das

famílias encortiçadas e faveladas não-pobres. Aqueles que não têm sequer suas

necessidades alimentares atendidas, evidentemente não serão afetados e continuarão

morando nos cortiços e favelas.

Neste sentido, políticas habitacionais sem estar acompanhadas de outras

ações públicas não são suficientes para reverter este quadro. Este tipo de ação

governamental tem de estar articulada em um contexto mais amplo no qual devem estar

incluídas políticas econômicas que favoreçam o crescimento auto-sustentado (para que

aumentem os salários reais desses trabalhadores e incorpore a massa de

desempregados), políticas de planejamento familiar (para que se eleve a renda familiar

per capita) e investimentos nas áreas da saúde e educação, de forma que a primeira

proporcione um atendimento satisfatório e digno a essa população e a outra para que

impeça o ciclo reprodutivo da pobreza intergeracional.
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ABSTRACT

Based on a research achieved by FIPE (1994), the purpose of this work is to

evaluate the poor inhabitants profile of slums and rent collective habitations in São

Paulo city. The covered points are related to where these poor people are located

according to the 20 administrative areas in which São Paulo is divided into, their social

and demographic features and how vulnerable they are as regards the labour market. A

comparative approach was made to reveal their differences and/or similarities.

The methodology used to identify the poor people of both groups was the

income method. There are some ways of applying this one. The minimum levei of

subsistence was the chosen methodology because it is the only one which embodies

several positive aspects. It includes the minimum cost target, an adequate household

consumption structure with a balanced food.

The poverty measure adopted was that suggested by Foster, Greer and

Thorbecke (1984) because such an index relates subgroup poverty to total poverty. In

other words,this measure is additively decomposable in the sense that aggregate

poverty is a weighted average ofthe subgroup poverty levels,

As a result, various features between these two sorts of families were found.

One of the most interesting concems the poorest households. In both groups,

similarities are toe great which means that essence of absolute poverty is encountered

in any.place or time.
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