
INTRODUÇÃO 

De maneira oposta ao que sugere a perspectiva de desenvolvimento ancorada na 
ideia de crescimento econômico, o desenvolvimento humano e a vulnerabilidade 
social podem ser mensurados a partir da composição de variáveis e indicadores que 
colaboram para a compreensão ampliada de necessidades, carências, recursos e pos-
sibilidades de uma sociedade. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) foi lançado em 2013, juntamente com o Atlas do Desenvolvimento Humano 
no Brasil (ADH Brasil), buscando dimensionar o desenvolvimento humano por 
intermédio de um conjunto de indicadores extraídos da plataforma do ADH Brasil. 
A construção deste índice, bem como a ideia de disponibilizá-lo em uma platafor-
ma on-line, foram concebidas pela parceria institucional entre o Ipea, o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e a Fundação João Pinheiro.

De modo a complementar o que é retratado pelo IDHM, o Ipea apresentou, 
em setembro de 2015, o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS). Planejado como um 
instrumento capaz de dimensionar as situações de exclusão, vulnerabilidade e pobreza 
multidimensional nos municípios brasileiros, Unidades da Federação (UFs), regiões 
metropolitanas e Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs), ele teve sua cons- 
trução baseada em indicadores do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

Esta publicação traz análises e reflexões de investigadores que se debruçaram 
sobre esses dois índices – IDHM e IVS –, e oferecem olhares sobre seus territórios de 
análise a partir dos números, pretendendo contribuir para uma melhor compreensão 
das estruturas, dos processos e das dinâmicas da realidade socioeconômica do país.

Os capítulos que compõem esta publicação refletem o esforço dos pesquisa-
dores e parceiros dos projetos Atlas do Desenvolvimento Humano e Mapeamento 
da Vulnerabilidade Social, investigando-se diferentes recortes temáticos e territoriais 
com o auxílio dos indicadores que constituem os dois índices. A proposta de ela-
boração da obra surgiu com a produção de análises sobre os resultados do IDHM 
e do IVS, tendo sido reunidos estudos realizados nos municípios e UFs do país.

Este volume está organizado em três seções, com análises realizadas sobre os 
indicadores do IVS e IDHM em diferentes recortes regionais. A primeira parte 
se intitula A vulnerabilidade social e os desafios para a superação das desigualdades 
socioespaciais: análises estaduais, e é composta por quatro capítulos. O primeiro 
capítulo trata o tema da vulnerabilidade social por meio da análise dos arranjos 
domiciliares no estado do Paraná, e apresenta uma classificação dos diferentes tipos 
de arranjos, de acordo com a presença de fatores que compõem a vulnerabilidade 
destes domicílios. Com o propósito de compreender a vulnerabilidade social nos 
municípios goianos, o segundo capítulo faz uma avaliação do comportamento do 
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IVS no estado de Goiás e propõe a integração do IVS com o Índice de Desempe-
nho dos Municípios Goianos (IDM) para, assim, gerar uma nova ferramenta de 
análise, com a criação do Índice de Desempenho Social dos Municípios Goianos 
(IDS). O terceiro capítulo se ocupa dos resultados do IVS e de suas dimensões 
para o estado de Sergipe, trazendo uma avaliação da prosperidade social nos mu-
nicípios sergipanos. Encerrando esta primeira seção, o quarto capítulo enfoca as 
situações de vulnerabilidade social no estado do Pará. O autor faz também uma 
breve análise dos resultados do IVS na região Norte, contextualizando as situações 
de vulnerabilidade social nos municípios paraenses.

A segunda seção apresenta capítulos que versam a respeito das perspectivas 
regionais sobre o desenvolvimento humano e a análise em diferentes escalas territori-
ais.  O capítulo 5 avalia o desempenho e a evolução do IDHM dos municípios 
brasileiros nos anos de 1991, 2000 e 2010, apontando as principais diferenças 
entre os períodos para as diferentes categorias de centros urbanos, de acordo com 
a classificação estabelecida pelo estudo Rede de Influência de Cidades (Regic). No 
capítulo 6, o autor faz uma análise sobre a maneira como o IDHM pode refletir as 
diferenças regionais existentes no território nacional. No capítulo 7, por sua vez, 
os autores procedem a uma leitura sobre o desenvolvimento humano e a posse da 
terra no Brasil, propondo-se a investigar em que medida as condições de vida e 
de desenvolvimento humano no meio rural podem estar ligadas a um elemento 
estruturante e característico do campo brasileiro: a alta concentração fundiária. 
No capítulo 8 é analisada a conexão entre a violência urbana e o desenvolvimento 
humano nos municípios capixabas; e, fechando a segunda parte do livro, o capítulo 
9 traz uma análise sobre desenvolvimento econômico e social sob a ótica da vul-
nerabilidade social nos municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

No capítulo 10 – o único da terceira e última parte do livro, intitulada De-
senvolvimento humano e vulnerabilidade social: um olhar sobre a dinâmica regional 
para a prosperidade social –, são discutidos o comportamento e os resultados do 
IDHM e do IVS para os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) no 
estado do Rio Grande do Sul; por meio do cruzamento dos dois índices, é também 
investigada a evolução da prosperidade social nos Coredes gaúchos.

Deixamos o registro de agradecimento aos parceiros da Rede Ipea e do Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) Políticas Públicas e Desenvolvimento 
Territorial, os quais contribuíram para que a publicação desta obra se tornasse reali-
dade, e esperamos que os leitores se inspirem nos exemplos e reflexões aqui reunidos 
para explorarem ainda mais o conjunto de dados disponíveis em nossas plataformas. 

Boa leitura!

Os organizadores


