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O QUE DEFINE A POBREZA: AS MULTÍPLAS CONCEPÇÕES DE UM 
FENÔMENO COMPLEXO 

 
 
 
 

Resumo 
 

A complexidade do fenômeno social da pobreza tem sido estudada e observada 
não apenas no campo acadêmico, mas tem obtido grande atenção de governos e 
da comunidade internacional. Compreendê-la incide em observar suas causas, 
dimensões e impactos sobre a sociedade e os governos. Este trabalho busca fazer 
uma caracterização conceitual, desvelando brevemente a trajetória do pensamento 
sobre a pobreza. Ele se estrutura em subseções que correspondem às diferentes 
perspectivas conceituais que se sucederam ao longo do tempo, as quais 
inspiraram as ações e programas de combate à pobreza a cada época. Serão 
abordadas neste artigo cinco perspectivas principais: a) a da subsistência, b) a das 
necessidades básicas, c) a da pobreza como privação relativa, d) a da pobreza 
como privação de capacidades e, finalmente, e) a da perspectiva da 
multidimensionalidade, que marca o estado atual das discussões, apontando suas 
nuances, características e limitações. Por fim, conclui-se que a evolução do 
conceito de pobreza e o crescente grau de dificuldade na definição desta 
terminologia tem gerado problemas na realização de pesquisas acerca dessa 
temática.  
 
Palavras-chave: Pobreza, Privações, Multidimensionalidade. 
 
 
1) INTRODUÇÃO 
 

A pobreza é um fenômeno social que afeta um contingente 

populacional de cerca de 2 (dois) bilhões de pessoas no mundo
1
. Sua 

complexidade reside em suas causas, dimensões e impactos sobre a sociedade e 

os governos. Enquanto objeto de estudo, tem sido considerada um dos grandes 

embates que as ciências humanas (sociologia, ciência política e economia) 

buscam tentar entender e intervir.  

Para alguns estudiosos (SCHWARTZMAN, 2004; ANTONCICH, 

1993; SALAMA e DESTREMAU, 2001), as causas da pobreza podem assumir 

duas naturezas: voluntárias ou involuntárias. As voluntárias são aquelas ligadas a 

uma escolha individual, em que a opção de viver na indigência e na mendicância é 

pessoal, associada a valores, na maioria das vezes, psicológicos e antissociais. 

Por sua vez, as causas involuntárias estão vinculadas, 

geralmente, a um componente que transcende a opção individual, relacionando-se 

                                                 
1
 Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, os dados 

apontavam no ano de 2010 para um contingente de 1,7 bilhão pessoas pobres no mundo.  
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a razões de ordem material e de viés econômico, das quais podemos elencar: o 

excesso populacional, a deficiência distributiva de bens e serviços, a insuficiência 

de capital, incapacidades produtivas e tecnológicas, etc. Todavia, é importante 

notar que para as ciências sociais, as causas não podem ser individuais, mas 

estruturais, como afirma Schwartzman (2004), que se referem à exploração do 

trabalho pelo capital, à concentração de renda, à desigualdade de poder, à 

alienação das pessoas, oriundas do sistema de exploração.  

A respeito de suas dimensões, a pobreza pode ser classificada 

como: monetária (insuficiência de renda), não-monetária (insuficiência de bens 

não-monetários, necessidades básicas ou até mesmo felicidade) e/ou 

multidimensional. A primeira é aquela que assume a renda como a principal 

variável para determinação da pobreza e é considerada como a melhor medida 

para determinação do bem-estar. O conceito de pobreza não-monetária surge a 

partir dos problemas detectados na visão baseada na renda, para afirmar que 

existem outras variáveis que determinam o bem-estar das pessoas e grupos além 

desse critério. Nesse bojo, esse conceito está relacionado ao de necessidades 

básicas insatisfeitas (NBI). 

Já a terceira abordagem, a da pobreza multidimensional é a 

menos conhecida dentre as três mencionadas. Ela vai além da análise de 

informações sobre a renda, considerando também características sociais, culturais 

e políticas que influenciam no bem-estar das pessoas. Através dessa abordagem, 

a pobreza pode ser definida como a privação de capacidades e funcionamentos 

que podem impedir as pessoas de levarem uma vida que elas têm razão para 

valorizar, na qual as capacidades podem ser definidas como a liberdade de 

escolha entre diferentes alternativas de projetos de vida, e os funcionamentos 

seriam a alternativa efetivamente exercida pelo indivíduo. 

Sobre o impacto que a pobreza pode gerar, é importante lembrar 

que a miséria de parcelas significativas da população e a extrema desigualdade 

que vêm marcando a sociedade colocam importantes dificuldades para a 

ampliação da coesão social e para a reprodução da estabilidade e legitimidade do 

regime democrático. De um lado, a existência da pobreza questiona a capacidade 

do sistema econômico de transformar trabalho em bem-estar, pois ameaça a 

legitimidade do trabalho e da ética do trabalhador quando o padrão de restituição 

em forma de salário e posição social não garantem o fim da precariedade de vida 

numa sociedade em constante produção de riqueza. 
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Por outro lado, no campo político, a ainda recente construção do 

Estado Democrático de Direito encontra na pobreza e na desigualdade fontes 

permanentes de tensão. Fundamentando sua legitimidade na igualdade que 

“equipara” todos os cidadãos, inclusive os pobres, a democracia, como diz 

Procacci (1993, p. 16), ancora-se no pressuposto de que “os pobres não podem 

não ser iguais”. Na visão de Jaccoud (2009, p.08), o mundo hoje “enfrenta o 

desafio de, ao mesmo tempo combater a pobreza e reduzir a desigualdade, 

ampliando o acesso aos direitos sociais numa ordem política fundada no 

reconhecimento da igualdade”. 

Mesmo tendo sido tratado de maneiras diversas em diferentes 

lugares e épocas, a pobreza teve presença marcante ao longo da história 

econômica e social de todos os países do mundo. Rocha (2003, p. 11) assevera 

que a preocupação com a pobreza não começou nos países pobres, nos quais o 

problema mostra-se mais crítico, beirando ao trágico. 

Segundo Codes (2008), as tradições de pesquisa e análise sobre 

a matéria remontam às promulgações das primeiras Poor Laws elizabetanas, que 

se sucederam entre 1531 e 1601 na Inglaterra. Em seus primórdios, a 

preocupação com a pobreza encontrava-se refletida na tônica daquelas leis, que 

consistiam em organizar a “caça aos vagabundos” e em obrigar ao trabalho todos 

aqueles saudáveis e capazes de realizar atividades laborais (CASTEL, 1998, p. 

177; MESTRUM, 2002, p. 34). 

A partir de então, políticas de Estado e legislações foram 

elaboradas para interpretar e controlar a pobreza em outros países, podendo-se 

observar divergências na interpretação do fenômeno – significados culturalmente 

condicionados e ideologicamente contrastantes – desde tempos remotos e por 

parte de “escolas” distintas de pensamento no século XVIII na Europa e nos 

Estados Unidos (TOWNSEND, 1993, p. 28). 

A partir dos anos 1970, o tema emerge com maior força em outras 

partes da Europa e nos países em desenvolvimento. Nesse período, evidenciou-se 

que questões relacionadas a desigualdades sociais e pobreza não estavam sendo 

equacionadas como frutos do crescimento econômico, tanto nos países ricos como 

nos pobres, ganhando centralidade nas pautas de governos nacionais e nos 

debates acadêmicos e sociais. 

Mais recentemente, a investigação da pobreza tem crescido 

devido a preocupação das Nações Unidas que elencaram a erradicação desta 



4 

 

como uma das METAS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO – MDM a serem 

perseguidos até 2020 por todos os Estados nacionais, tornando, portanto, a 

pobreza um dos principais conceitos organizadores para declarações da condição 

social quer se aplique a sociedades ricas ou pobres. 

No campo teórico, Pizzio (2011, p.17) aponta que “não são 

poucas as formulações, sendo que a pluralidade de definições tem repercutido nas 

metodologias de mensuração, nos modos de explicação e nas políticas públicas”. 

Essa diversidade de definições retrata com a mesma intensidade a pluralidade de 

representações adotadas pelos indivíduos e instituições, que estão empenhados 

em compreender, enfrentar e superar esse fenômeno.  

Em face dessa conjuntura, surgiu a necessidade de maior 

consistência entre os significados atribuídos ao fenômeno nas diversas 

sociedades. A intenção desse debate no campo científico era que houvesse uma 

maior coerência entre as produções do campo, de forma que os estudos 

realizados oferecessem compreensões mais claras sobre suas manifestações nas 

distintas sociedades. As discussões que vêm sendo realizadas nos meios 

acadêmicos e científicos têm buscado, portanto, construir concepções do 

fenômeno que possam ser compartilhadas internacionalmente. Uma vez que em 

períodos anteriores, as produções do campo eram marcadas por uma diversidade 

de conceitos e entendimentos, muitas vezes divergentes e incomparáveis (PIZZIO, 

2011, p.17). 

Tendo em vista a multiplicidade de enfoques que vem marcando a 

área de discussões sobre o tema, este trabalho objetiva descrever e discutir as 

concepções que o fenômeno da pobreza assumiu à luz das diferentes abordagens 

existentes historicamente, desde quando a questão passou a se constituir em 

objeto de preocupação formal de governos e pesquisadores até os dias atuais.  

Os estudos sobre pobreza justificam-se pela relevância que o 

tema assume no mundo contemporâneo. A preocupação sobre como se deve 

compreender tal fenômeno e lidar com a parcela da população que se insere de 

modo precário nas estruturas sociais de organização do trabalho vem adquirindo 

novas facetas nas últimas décadas, em decorrência das modificações acontecidas 

no sistema de mercado. A multiplicação do número de pessoas que vivem em 

condições de precariedade, de vulnerabilidade social, de desemprego e de 

pobreza em todo o mundo coloca a questão no centro de discussões nos meios 

acadêmicos e sociais, fazendo parte da agenda política dos governos de países 
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desenvolvidos e em desenvolvimento, constituindo-se também em alvo de ações 

internacionais (IVO, 2002; LIMA, 2002). 

Nessa perspectiva, este artigo ganha relevância ao empreender 

uma análise das origens e do percurso trilhado pela discussão ao longo do tempo, 

contribui para um melhor entendimento sobre o atual estado das discussões – 

suas motivações, preocupações e dificuldades. Com isso, aumentam as 

possibilidades de que se desenvolvam reflexões substantivamente mais 

embasadas – as quais podem se desdobrar em ações e políticas públicas mais 

adequadas às perspectivas recentes. 

Para delinear a trajetória do pensamento sobre a pobreza, este 

artigo está estruturado em duas seções, sendo que a primeira se desdobra em 

outras subseções que correspondem às diferentes perspectivas conceituais que se 

sucederam ao longo do tempo, as quais inspiraram as ações e programas de 

combate à pobreza a cada época. São cinco as perspectivas principais: a) a da 

subsistência, b) a das necessidades básicas, c) a da pobreza como privação 

relativa, d) a da pobreza como privação de capacidades e, finalmente, e) a da 

perspectiva da multidimensionalidade, que marca o estado atual das discussões. 

Para encerrar o trabalho, a última seção traz algumas considerações gerais sobre 

as transformações do conceito de pobreza e o sobre crescente grau de dificuldade 

que tais mudanças acarretam na realização de pesquisas acerca do tema. 

A metodologia empregada neste trabalho foi qualitativa, baseada 

numa mescla de técnicas de pesquisa bibliográfica e de pesquisa descritiva. Isso 

porque a pesquisa em mãos buscou selecionar as principais bibliografias 

existentes sobre pobreza, buscando levantar as principais contribuições 

conceituais com o intuito de descrever as suas características, principais críticas e 

as relações existentes entre as noções de pobreza ao longo da história de forma 

crítica. Para a revisão sistemática do material bibliográfico procedeu-se uma 

pesquisa focada em bases de dados de revistas técnicas, periódicos, relatórios de 

agências governamentais e sítios da internet para seleção das principais teorias e 

estudos a respeito da pobreza, priorizando-se aqueles que melhor acrescentassem 

a discussão teórica pretendida.  

Não se pretendeu aqui realizar um estudo profundo e minucioso, 

característico de uma investigação historiográfica. A intenção foi apenas a de 

fornecer uma compreensão de como se chegou ao entendimento que se tem hoje 

sobre esse problema, a partir da análise dos pontos mais marcantes da trajetória 
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teórico-conceitual dessa temática. 

 
2) DESVELANDO O CAMPO TEÓRICO: AS DIVERSAS CONCEITUAÇÕES DE 
POBREZA 
 

Tradicionalmente, pode-se afirmar que o conceito de pobreza ao 

longo da história despertou o interesse intelectual e político na medida em que o 

Estado e as classes dominantes precisam definir as necessidades dos 

considerados pobres em relação à renda dos mesmos.  

Portanto, existem vários modos de se designar as situações de 

carência (ou necessidade) econômica ou social, e o conceito de pobreza tem sido 

a abordagem mais usual. Nesse caso, é extensa a bibliografia sobre essa 

temática, suas conceituações e formas de mensuração. 

A rigor, encontramos na literatura várias noções acerca da 

pobreza, consideradas por muitos teóricos e críticos como parciais. Grissotti e 

Gelinski (2010) apresentam 4 visões de pobreza que partilham como elementos 

em comum: a ênfase no indivíduo, a culpabilização pela condição de pobreza e a 

necessidade de mecanismos de empoderamento para que os indivíduos superem 

a sua condição. Assim, conforme essas autoras, temos: 1) a teoria do capital 

humano; 2) a percepção da pobreza a partir dos níveis de renda auferidos; 3) a 

teoria da privação de capacidades de Amartya Sen; e 4) a noção norte-americana 

de underclass. 

Codes (2008) por sua vez, com base na evolução das concepções 

de pobreza desenvolvidas na maioria dos trabalhos internacionais, aponta para 

outras quatro principais concepções que consistem nas ideias de: a) subsistência, 

b) das necessidades básicas, c) da privação relativa e d) da pobreza como 

privação de capacidades. 

Tendo em vista que as tipologias expostas pelos autores 

mencionados converge em muitos pontos, vamos aqui nesse momento, propor 

uma classificação baseada numa consolidação dessas, acrescentando mais uma 

categoria - a da multidimensionalidade - , que serão discutidas e analisadas nas 

próximas subseções deste artigo.  

 
2.1) A noção da Subsistência  

 
A ideia da “subsistência”, a mais restritiva, predominou nos 

séculos XIX e XX, até a década de 50. Teve origem no trabalho de nutricionistas 
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inglesas apontando que a renda dos mais pobres não era suficiente para a 

manutenção do rendimento físico do indivíduo. Essa concepção foi adotada na 

Inglaterra e exerceu grande influência em toda a Europa, sendo usada mais tarde 

pelo Banco Mundial. Com a utilização de medidas estatísticas, formulou-se o 

primeiro modelo de proteção social para o Estado de bem-estar, fundamentando 

políticas nacionais de assistência e alguns programas sociais. Seus verdadeiros 

objetivos seriam limitar as demandas por reformas sociais e, ao mesmo tempo, 

preservar a ênfase no individualismo compatível com o ideário liberal.  

Ainda hoje diversos países apoiam-se no conceito de 

subsistência. Nos termos utilizados no debate atual, tal noção corresponde à de 

pobreza absoluta, vinculada apenas às questões de sobrevivência física, ao não-

atendimento das necessidades relacionadas com o mínimo vital (ROCHA, 2003, p. 

11). Exemplos da permanência do ideário subsistencialista como base de definição 

de pobreza podem ser encontrados nos casos de antigas colônias inglesas, como 

Índia e Malásia, além do fato de que, nos Estados Unidos, essa lógica ainda baliza 

as medidas de assistência à pobreza do governo. No Canadá, há o 

reconhecimento de que o padrão oficial de baixa renda coincide com a definição 

absoluta ou física de pobreza, a qual se situa em um nível inferior àquele que seria 

determinado por uma definição social ou relativa (ROSS e SHILLINGTON, 1989; 

TOWNSEND, 1993, p. 30-31; MESTRUM, 2002, p. 34). 

Cumpre comentar que o uso da noção de “subsistência” para 

definir pobreza é alvo de algumas críticas. A principal delas refere-se ao fato de 

que dentro desta abordagem, as necessidades humanas são interpretadas 

enquanto predominantemente físicas. Os críticos argumentam que as pessoas não 

são apenas organismos individuais que requerem a reposição de suas energias 

corporais, mas seres sociais, que desempenham papéis. Não são apenas meros 

consumidores de bens materiais, mas produtores daqueles bens e participantes 

ativos de complexos círculos sociais. “São indivíduos que dependem de 

instalações e serviços públicos coletivamente providos, necessidades estas tidas 

como universais, em vez de restritas às sociedades industriais ricas” 

(TOWNSEND, 1993, p. 31). A maior crítica que esse enfoque sofreu foi que, com 

ele, justificavam-se os baixos índices de assistência: bastava manter os indivíduos 

no nível de sobrevivência. 

Uma limitação também apontada nessa abordagem é que a 

obtenção da medida das necessidades alimentares é condicionada socialmente. 
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Para que se possa calcular o mínimo necessário para a sobrevivência, trabalho ou 

participação social, deve-se especificar a quantidade de energia e a variedade de 

nutrientes necessários às atividades humanas, implicadas por diferentes níveis e 

papéis sociais (TOWNSEND, 1993, p. 31). 

 
2.2) A perspectiva de Necessidades Básicas  
 

Essas considerações abriram espaço para uma segunda 

formulação que é a das necessidades básicas, ganhando muita repercussão nos 

anos 1970. Rigorosamente, essa abordagem já existia desde 1950, quando estava 

disseminada a ideia de que o progresso social poderia ser melhor auferido via 

satisfação das necessidades básicas das pessoas do que por meio do crescimento 

econômico. É fundamental observar que, antes daquele período, predominava a 

concepção unidimensional de pobreza, a de “subsistência”, afinada com um 

sistema de integração social calcado sobre o trabalho assalariado, requerendo a 

participação de todos os indivíduos sadios na esfera produtiva. Sob aquele prisma, 

a questão da pobreza encontrava-se ligada à redistribuição dos recursos em favor 

daqueles cuja produtividade marginal era fraca. Associava-se também a um 

conjunto de “deficiências sociais” residuais que deveriam ser reduzidas dentro de 

uma lógica de seguridade e da instalação de redes assistenciais (SALAMA e 

DESTREMAU, 2001, p. 113). As mensurações do fenômeno baseavam-se 

exclusivamente nas variáveis de renda per capita ou Produto Interno Bruto (PIB), 

que eram os modos predominantes de determinação dos níveis de 

desenvolvimento (ROCHA, 1997). 

Num segundo momento, a partir de 1970, a noção de 

necessidades básicas passou a colocar novas exigências, além do mínimo 

alimentar necessário, como serviços de água potável, saneamento básico, saúde, 

educação e cultura. Configurou-se o enfoque das necessidades básicas, 

apontando certas exigências de consumo mínimo de uma família. Essa concepção 

passou a ser adotada pelos órgãos internacionais, sobretudo por aqueles que 

integram a Organização das Nações Unidas (ONU), representando uma ampliação 

da concepção de sobrevivência física pura e simples. 

Nesse sentido, esse conceito se apresentou como uma extensão 

do de subsistência, uma vez que enfatiza os recursos mínimos requeridos pelas 

comunidades locais em suas totalidades, e não apenas necessidades de 

sobrevivência e eficiência de indivíduos e famílias. 
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Fazendo uma análise conjunta das abordagens da “subsistência” 

e das “necessidades básicas”, Townsend (1993, p. 32-33) asseverou que a 

proposta da subsistência apresenta escopo limitado, o que gera implicações 

também limitadas para reformas sócio-estruturais. O autor afirma que tal aspecto 

tem permitido que se compatibilize a pobreza com o individualismo e o ethos de 

mercado livre subjacente ao pluralismo-liberal. Por outro lado, o conceito das 

necessidades básicas destaca-se pela adoção de determinadas precondições, 

ainda que limitadas, para a sobrevivência e prosperidade de pessoas em todos os 

países. Há o reconhecimento do direito de acesso, por parte de todos os 

indivíduos, às provisões sociais elementares (como serviços), bem como comida e 

casa. Esse último aspecto abriu espaço para que se afirmasse que a concepção 

das necessidades básicas traz em seu bojo a lógica de que a diminuição das 

desigualdades de recursos entre os indivíduos é colocada como objetivo social. 

Townsend (1993, p. 32) nota ainda que uma limitação inerente à 

mencionada abordagem também acaba por indicar a relevância de que se 

compreenda a estrutura condicionante da pobreza em uma sociedade. Tal 

limitação refere-se ao seu baixo potencial de descobrir e avaliar condições de 

grupos específicos de cidadãos. As severas situações de privações vivenciadas 

por minorias étnicas, mulheres, idosos, crianças e pessoas com incapacidades, 

por exemplo, não são adequadamente incorporadas nesta formulação. No entanto, 

a investigação destas condições e situações específicas é inseparável de análises 

e julgamentos mais gerais, tendo em vista que a presença de pobreza em uma 

sociedade é sintoma da existência de uma estrutura social que a condiciona. É no 

bojo de tal estrutura mais ampla que seções ou grupos da população 

experimentam riscos mais altos de vivenciarem carências e privações, fazendo 

com que alguns sejam mais empobrecidos que outros. A partir deste ponto de 

vista, reforça-se a importância de se analisar esta estrutura social, tanto por razões 

científicas, como políticas, e sociais. 

 
2.3) A lógica de Privação Relativa  

 
A partir de 1980, a pobreza passou a ser entendida como privação 

relativa, dando ao conceito um enfoque mais abrangente e rigoroso, buscando 

uma formulação científica e comparações entre estudos internacionais, 

enfatizando o aspecto social. Dessa forma, sair da linha de pobreza significava 

obter: um regime alimentar adequado, certo nível de conforto, o desenvolvimento 
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de papéis e de comportamentos socialmente adequados. 

A mudança trazida por esse enfoque não consiste apenas na 

consideração de um maior conjunto de indicadores observáveis de privações 

sociais e materiais, e suas ligações com renda. Constitui-se, sobretudo, na 

constatação de que a relação entre privações e renda é mutável ao longo do 

tempo e entre comunidades que ocupam diferentes territórios (TOWNSEND, 1993, 

p. 33-34).  

Desse modo, a pobreza é definida em função do contexto social 

em que se vive, a partir da consideração do padrão de vida e da maneira como as 

diferentes necessidades são supridas em uma dada realidade socioeconômica. A 

pobreza relativa é estabelecida, portanto, por comparação: o fenômeno é 

entendido como um estado de carência relativamente a outras situações sociais 

com que é confrontado. “Ser pobre significa não ter os meios necessários para agir 

de modo satisfatório no conjunto social em que se vive” (ROCHA, 1997, p.27). 

Mais precisamente, dentro da concepção de privação relativa, as 

pessoas pobres são aquelas que não podem obter, de todo ou suficientemente, 

recursos e condições de vida (alimentação adequada, conforto e serviços) que 

lhes permitam desempenhar papéis, participar de relacionamentos e seguir o 

comportamento que lhes é esperado enquanto membros da sociedade. Deve-se 

salientar que as privações podem ocorrer em quaisquer ou em todas as esferas da 

vida.  

Para Townsend (1993), a presente formulação pode ser vista 

como um avanço, em termos conceituais, em relação às abordagens anteriores. O 

seu diferencial reside no fato de que a compreensão da pobreza como uma 

questão social é central, de modo que a noção da relatividade do fenômeno 

emerge como desdobramento da preocupação com as desigualdades sociais. 

Contudo, como em qualquer formulação, a tradução das elaborações conceituais 

em termos de definições operacionais apresenta dificuldades. Usualmente, dentro 

da abordagem da “privação relativa”, tal operacionalização baseia-se na definição 

de uma linha de renda, concebida de acordo com o tipo e o tamanho da família. A 

existência desta linha depende de evidências científicas que possam balizar o 

estabelecimento de um patamar, de caráter instrumental, abaixo do qual o acesso 

às condições de participação ativa da sociedade dificulta-se acentuadamente 

(SAUNDERS e WHITEFORD, 1989). 

Há ainda um esclarecimento a ser feito com relação à origem do 
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uso da “privação relativa” como um critério definição da pobreza. O termo foi 

primordialmente cunhado em meados do século XX, para ajudar a explicar porquê 

alguns soldados veteranos do exército americano estavam descontentes, apesar 

de terem boas condições objetivas de vida no seu regresso à pátria. Esse 

descontentamento subjetivo foi estudado por psicólogos, sociólogos e cientistas 

políticos, que chamaram atenção para a existência de diferenças de sentimentos 

intergrupais e diferenças entre sentimento e realidade. “Inaugurou-se então a 

compreensão de que a pobreza pode ser ao mesmo tempo “fato e sentimento”, de 

que o teor subjetivo ligado ao sentimento de privação é uma variável explicativa 

relevante e de que tal perspectiva abre novas possibilidades de análise sobre a 

questão” (SALAMA e DESTREMAU, 2001, p. 18).  

Townsend (1993, p. 35) defende que a privação subjetiva não 

pode ser avaliada independentemente da privação efetiva (carência material e 

social, que merece escrutínio e mensuração), pois essa é tida como fundamental 

para o entendimento mais completo dos fenômenos social e psicológico, servindo 

também como pilar para a investigação científica da pobreza. 

Apenas nos últimos anos é que a comunidade internacional 

passou a se interessar em medir a pobreza a partir da perspectiva subjetiva, por 

meio de metodologias participativas (LOK-DESSALLIEN, 2015). Um exemplo está 

na concepção de pobreza apresentada no Relatório do Desenvolvimento Mundial 

2000-2001, elaborada a partir do projeto denominado “Consultas aos Pobres”, 

desenvolvido pela própria instituição. 

 
2.4) A Pobreza como Privação de Capacidades 

 
No âmbito das discussões conceituais sobre pobreza, tem-se um 

grande avanço com as contribuições do economista indiano Amartya Sen, que 

expande a abordagem das necessidades fundamentais, além de incorporar 

aspectos referentes às demais formulações descritas até aqui. Sen (2000) insere a 

reflexão acerca da pobreza no campo de pensamento sobre justiça social, sobre 

desigualdades, culminando numa elaboração que, sem negar a relevância dos 

fatores econômicos, enfatiza as conotações legais, assim como as implicações 

políticas e sociais. Nessa perspectiva de análise, as vantagens individuais são 

aferidas em termos de capacidades que uma pessoa possui. Ou seja, das 

liberdades substantivas de que ela usufrui para levar um tipo de vida que valoriza. 

Disso decorre a noção de que a pobreza não deve ser identificada com o critério 
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padrão da escassez de renda, mas deve ser interpretada como a privação de 

“capacidades básicas” (SEN, 2000, p. 87), uma vez que tal abordagem se 

concentra nas privações que são “intrinsecamente” importantes, diferentemente da 

baixa renda, que é apenas “instrumentalmente” significante. 

Por “capacidade” entendem-se as combinações alternativas de 

funcionamentos de possível realização. Portanto, a capacidade é um tipo de 

liberdade: a liberdade substantiva de realizar combinações alternativas de 

funcionamentos ou a liberdade para ter estilos de vida diversos. Por exemplo, uma 

pessoa abastada que faz jejum por sua livre e espontânea vontade pode ter a 

mesma realização de funcionamento que uma pessoa pobre forçada a passar 

fome extrema. Porém a primeira pessoa possui um "conjunto capacitário” diferente 

do da segunda. “A primeira pode escolher comer bem e ser bem nutrida de um 

modo impossível para a segunda”. (SEN, 2000, p.89)  

Os funcionamentos são definidos como o que uma pessoa pode 

considerar valioso fazer ou ter. Os funcionamentos podem variar dos elementares, 

como ser adequadamente nutrido e livre de doenças evitáveis, a atividades ou 

estados pessoais muito complexos, como poder participar da vida da comunidade 

e ter respeito próprio.  

Um outro aspecto é que a renda não é o único instrumento que 

gera capacidades, havendo diversos outros fatores que influenciam a privação de 

capacidades e, portanto, a “pobreza real”. Há ainda o fato de que o impacto da 

renda nas capacidades é contingente e condicional: a relação instrumental entre 

baixa renda e baixa capacidade é variável entre comunidades distintas e mesmo 

entre diferentes famílias e indivíduos. 

A relação entre renda e capacidade é demasiadamente afetada 

pela idade da pessoa (necessidades específicas dos idosos e muito jovens), pelos 

papéis sexuais e sociais (por exemplo, as responsabilidades da maternidade e 

também as obrigações familiares determinadas culturalmente), pela localização 

(por exemplo, propensão a inundações ou secas, ou insegurança e violência em 

alguns bairros pobres e muito populosos), pelas condições epidemiológicas (por 

exemplo, doenças endêmicas em uma região) e por outras variações sobre as 

quais uma pessoa pode não ter controle ou ter um controle apenas limitado. As 

desvantagens, como idade, incapacidade ou doença, reduzem o potencial do 

indivíduo para auferir renda. Além disso, também tornam mais difícil converter 

renda em capacidade, já que uma pessoa mais velha, mais incapacitada ou mais 
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gravemente enferma pode necessitar de mais renda (para assistência, próteses, 

tratamentos) para obter os mesmos funcionamentos. Isso implica que a pobreza 

real (no que se refere à privação de capacidades) pode ser mais intensa do que 

possa parecer no espaço da renda.  

A distribuição de renda dentro da família acarreta complicações 

adicionais na abordagem da pobreza baseada na renda. Se a renda familiar é 

usada desproporcionalmente no interesse de alguns membros da família em 

detrimento de outros, o grau de privação dos membros negligenciados (no 

exemplo em questão, as meninas) pode não ser evidenciado pela renda familiar. A 

privação das meninas é mais facilmente constatada quando se verifica a privação 

de capacidades (mais elevadas como a mortalidade, morbidez, subnutrição, 

negligência médica) em oposição ao uso da análise baseada na renda.  

O que a perspectiva da capacidade faz na análise da pobreza é 

melhorar o entendimento da natureza e das causas da pobreza e privação 

desviando a atenção principal dos meios (renda) para os fins que as pessoas têm 

razão para buscar e para as liberdades de poder alcançar esses fins.  

Ambas as perspectivas, a noção de pobreza como inadequação 

de capacidade e a noção de pobreza como baixo nível de renda, estão vinculadas, 

uma vez que a renda é um meio fundamental na obtenção de capacidade. E, 

quanto mais capacidades, maior o potencial produtivo de uma pessoa e, com 

efeito, maior a chance de se obter uma renda mais elevada. É importante admitir 

que uma renda mais elevada não significa necessariamente capacidades maiores.  

Essa relação, portanto, é importante na eliminação da pobreza de 

renda. Com uma educação básica e serviços de saúde melhores há um aumento 

no potencial do indivíduo de auferir renda e de, assim, livrar-se da pobreza medida 

pela renda.  

Segundo Sen (2000), é importante ter em mente que a redução da 

pobreza de renda não pode ser o único objetivo de políticas de combate à 

pobreza. É perigoso ver a pobreza segundo a perspectiva limitada da privação de 

renda e a partir daí justificar investimentos em educação, serviços de saúde, etc., 

com o argumento de que são bons meios para a redução da pobreza. Isso seria 

confundir os fins com os meios. Na sua visão, a pobreza deve ser entendida como 

a privação da vida que as pessoas realmente podem levar e das liberdades que 

elas realmente têm. A expansão das capacidades humanas enquadra-se 

justamente nesse ponto. 
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Não se pode esquecer que o aumento das capacidades humanas 

tende a caminhar junto com a expansão das produtividades e do poder de auferir 

renda. Um aumento de capacidades ajuda direta e indiretamente a enriquecer a 

vida humana e a tornar as privações humanas mais raras e menos crônicas. As 

relações instrumentais, por mais importantes que sejam, não podem substituir a 

necessidade de uma compreensão básica da natureza e das características da 

pobreza. 

Assim, a privação de capacidades elementares pode refletir-se em 

morte prematura, subnutrição considerável (especialmente de crianças), morbidez 

persistente, analfabetismo e outras deficiências. Tal definição não ignora o fato de 

que a pobreza também ser caracterizada como uma renda inferior a um patamar 

pré-estabelecido, pois uma baixa renda pode ser a razão primeira da privação de 

capacidades de uma pessoa. Diante disso, as existências de variabilidade das 

necessidades, de necessidades específicas e das diferenças de capacidades para 

transformar renda em funcionamentos são entendidas como impedimentos para 

que a pobreza seja padronizada por meio da medição de patamares de renda ou 

mesmo de necessidades. Assim sendo, o autor questiona também a noção de que 

certas quantidades de bens “essenciais” possam avaliar o bem-estar das pessoas. 

Enquanto decorrência disso, ele parte para contestar a pertinência das abordagens 

agregadas no tratamento de problemas como fome endêmica, pobreza e 

desigualdades, afastando-se dos economistas do bem-estar, que privilegiam tal 

agregação. 

Embora reconhecendo que o conceito de capacidades humanas é 

mais amplo que o do capital humano, autores como Ugá (2004) questionam o 

arcabouço teórico de Sen pelo fato desse autor desconsiderar a necessidade de 

um Estado que garanta os direitos sociais. Nesse caso, a presença do Estado só 

seria necessária, em um primeiro momento, no sentido de aumentar as 

capacidades dos pobres, para em um segundo momento, quando esses indivíduos 

já estivessem capacitados, a presença do Estado já se tornaria desnecessária, 

deixando que eles sozinhos buscassem seu desenvolvimento pessoal.  

Por seu turno, Ravallion (1994, p. 6) apresenta seus argumentos 

concernentes à problemática na realização de estudos empíricos sob o enfoque 

das privações de capacidades. Considerando que a tarefa de analisar a pobreza 

consiste em se determinar quais são as capacidades relevantes em sociedades 

específicas e quem são as pessoas que falham em alcançá-las, o autor entende 
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que ela não tem sido realizada de modo satisfatório em trabalhos aplicados. Com 

isso, esse autor chama atenção para o fato de que essa formulação apresenta um 

alto grau de dificuldade de operacionalização empírica, uma vez que trata 

eminentemente de aspectos que não são facilmente observáveis ou mensuráveis 

na realidade. Tal dificuldade associa-se ao caráter intrínseco da abordagem da 

privação de capacidades: pode-se dizer que ela oferece uma perspectiva 

“filosófica” da natureza do problema, contribuindo para que se possa ter uma 

compreensão aprofundada sobre o significado do fenômeno, notadamente no nível 

teórico-conceitual. 

 
2.5) A Perspectiva Multidimensional da Pobreza 

 
Como se pode notar, ao longo dos anos, as formulações e as 

análises sobre a pobreza caminharam em direção à ampliação da percepção sobre 

o fenômeno da pobreza. Cada vez mais, múltiplas dimensões foram sendo 

associadas à problemática e incorporadas às investigações sobre o tema. Como 

definiu Wilber (1975, p. 3), “a pobreza passou gradativamente a ser vista como um 

sistema, uma “abstração-imensurável” por si mesma, mas que possui múltiplas 

propriedades que podem ser medidas”. Frente a tal percepção, a perspectiva da 

pobreza enquanto carência de renda tornou-se parcial, assim como as demais 

visões posteriores. Atualmente, reconhece-se que este é um fenômeno 

intrinsecamente multidimensional, e os estudos mais recentes tendem a afinar-se 

com esta perspectiva, buscando enfatizar sua natureza complexa, em que pesam 

vários fatores. 

Hoje, tem se tornado consensual a noção de que se trata de um 

fenômeno social complexo, referente não apenas a privações em termos de 

necessidades materiais de bem-estar, mas também à negação de oportunidades 

de se levar uma vida dentro de padrões aceitáveis socialmente. Além disso, como 

a pobreza não se esgota nos aspectos materiais e individuais, mas inclui as 

relações sociais, como o acesso ao trabalho e à assistência, de modo que as 

abordagens multidimensionais tem abarcado ainda dimensões sociais e mesmo 

políticas relacionadas a essa questão. 

Sob a perspectiva da multidimensionalidade, abre-se espaço para 

o entendimento do fenômeno enquanto “armadilha da privação”. A pobreza é 

percebida como um conjunto de problemas mais abrangentes, constituintes de um 

emaranhado de fatores que se retroalimentam e que, ao entrarem em sinergia, 
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dificultam a superação de situações de pobreza. Para Haan (1999, p. 25), o 

entrelaçamento das diferentes formas de privação evidencia o caráter múltiplo e 

cumulativo das desvantagens vividas por aqueles grupos desfavorecidos. 

Chambers (apud SALLES e TUIRÁN, 2002, p. 67) sumariza tais fatores em cinco 

grupos, vistos ao mesmo tempo como determinantes e consequências da pobreza: 

a debilidade física, o isolamento social, a vulnerabilidade, a falta de poder e a 

insuficiência de renda e de riquezas. 

Mestrum (2002, p. 37) defende a definição multidimensional da 

pobreza, por ela permitir que se leve em conta um número ilimitado de problemas, 

tanto em termos de suas causas e consequências, como de seus sintomas. 

Ademais, implícita ou explicitamente, a multidimensionalidade da pobreza tem a 

potencialidade de situar os pobres dentro de uma alteridade em comparação ao 

resto da sociedade. O fato de a linha que separa ricos de pobres não concernir 

somente à renda, mas igualmente a diversos elementos – como saúde, educação, 

habitação, direitos econômicos e sociais, igualdade de gênero, participação 

econômica e política, liberdades políticas etc. –, abre novas perspectivas de 

análise. Nessa esteira, surge a possibilidade de se contemplarem situações em 

que as necessidades relativas aos domínios não-monetários da pobreza sejam 

satisfeitas, sem que a pobreza monetária seja eliminada (MESTRUM, 2002, p. 38). 

Também ressaltando os aspectos positivos dessa forma de 

perceber o fenômeno, Salama e Destremau (2001, p. 115) concordam com a 

riqueza das abordagens multidimensionais a respeito da ampliação dos horizontes 

de análise sobre a questão. Eles valorizam o fato de que tal perspectiva permite 

que se vá além dos estudos sobre gradações de pobreza, abrindo espaço para o 

estabelecimento de tipologias, desenvolvidas em termos do cruzamento entre 

indicadores de condições de existência e de rendimentos. Assim, diferentes formas 

de pobreza podem ser identificadas, tanto sob uma perspectiva cumulativa (como, 

por exemplo, os grupos familiares que acumulam pobreza monetária e condições 

de vida precárias), como sob um ponto de vista seletivo, no sentido de que as 

populações estudadas não são identificadas como pobres segundo a totalidade 

dos planos de análise mobilizados. 

Em síntese, a multidimensionalidade da pobreza envolve aspectos 

de diversas naturezas: materiais, subjetivos, assim como dimensões políticas e 

sociais relacionadas à questão. Por tudo isso, observa-se que se trata, de fato, de 

um fenômeno de caráter multidimensional, em que as diversas carências e fatores 
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socioeconômicos a ele associados estão inter-relacionados. Assim, as dificuldades 

de abordá-lo recaem na sua complexidade e nas especificidades de contextos 

diversos (ROCHA, 2003, p. 20). 

Por isso, Mestrum (2002, p. 37) afirma que, por mais pertinente 

que uma abordagem da pobreza enquanto fenômeno multidimensional e complexo 

possa ser, ela apresenta muitas limitações. A autora menciona dois complicadores. 

Primeiro, o problema da avaliação quantitativa é dificultado: as diferentes 

dimensões da pobreza não podem ser adequadamente agregadas em um só 

indicador, pois se impõe a interrogação sobre qual peso deve ser dado a cada uma 

delas. Em seguida, numa abordagem dessa natureza, deve-se estar atento para 

não se correr o risco de confundir suas diferentes dimensões com a pobreza 

propriamente dita, e relegar a último plano a questão da renda. 

 
3) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir do exposto, observa-se que, ao longo do tempo, o 

entendimento sobre pobreza movimentou-se gradual e progressivamente em 

direção a uma expansão conceitual. Da preocupação primordial em “conter os 

marginais das Poor laws inglesas”, passamos por outros estágios de 

compreensão, até que se chegasse à noção atual de que se trata de um fenômeno 

complexo que envolve múltiplas dimensões.  

As formulações recentes não chegaram a desbancar por completo 

as formas mais antigas de perceber a questão como aquelas de “underclass norte-

americanas” inquinadas de preconceito. Por isso, ainda hoje se pode observar a 

coexistência de diversos modos de compreender o fenômeno, tanto no âmbito da 

realização de estudos sobre o tema como das intervenções e ações 

governamentais de enfrentamento dessa problemática. 

Assim, os vários conceitos de pobreza não devem ser vistos como 

se competissem entre si. Conforme aqui colocado, além da possibilidade de 

coexistência entre eles, as últimas formulações tendem a abarcar contribuições 

das primeiras, de maneira que as várias dimensões trazidas por cada uma delas 

sejam incorporadas e articuladas, dando corpo a uma nova elaboração. Tal 

evolução no modo de se perceber a questão oferece um espectro de 

possibilidades de análise. 

Como se vê, entre as múltiplas facetas que compõem a 

problemática, tem existido a tendência a se incorporarem à discussão aspectos 
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subjetivos ligados à questão: as percepções das pessoas pobres sobre suas 

condições de vida. O desenvolvimento de pesquisas participativas de avaliação da 

pobreza tem apontado que, além das privações de caráter socioeconômico, os 

pobres são acometidos por sentimentos de baixa autoconfiança e dignidade. Pela 

própria abstração inerente à percepção subjetiva da pobreza, diversas dificuldades 

impõem-se à realização desse tipo de pesquisa. Por isso, estudos dessa natureza 

ainda são pouco numerosos em relação àqueles que se atêm aos aspectos 

objetivos do fenômeno. 

Entretanto, mesmo se adotarmos conceitos menos extensos 

sobre a pobreza, que não considerem os aspectos subjetivos, as investigações 

sobre o tema são imbuídas de dificuldades. Medidas simples, baseadas em renda 

ou consumo, por exemplo, são as mais comuns internacionalmente, por 

apresentarem a vantagem de que os dados necessários são geralmente 

disponíveis. No entanto, apesar de seus méritos substantivos, medidas de pobreza 

baseadas apenas sobre a renda têm limitações. É difícil assegurar a 

comparabilidade entre países e estabelecer uma definição robusta de uma linha de 

pobreza. 

A investigação sobre pobreza com base exclusivamente na renda 

também pode incorrer em perdas na captura e análise de outras dimensões do 

fenômeno. A abordagem das necessidades básicas, por sua vez, ressalta a 

escassez de vários tipos de bens e de capital por parte dos pobres como a maior 

fonte de privação. Tal enfoque também enfrenta problemas de mensuração, além 

de se deter apenas a carências de ordem material, assim como acontece com as 

medidas de renda. 

Em síntese, a categoria epistemológica empregada para referir-se 

à pobreza tem variado ao longo da história. Tradicionalmente, essas concepções 

estão impregnadas de ênfase no indivíduo, culpabilizando o pobre por sua 

condição e apontando para a necessidade de mecanismos de emponderamento a 

fim de que os indivíduos superem essa situação. Quer se fale de vulneráveis, 

pobres ou população subalternizada, definir a pobreza, em última instância, 

representa tratar um grande contingente de pessoas com demandas e direitos que 

buscam a inclusão pela cidadania na civilização moderna, estando eles presentes 

tanto em países ditos desenvolvidos quanto naqueles considerados em 

desenvolvimento.  
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