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resUmo

Este trabalho tem o intuito de analisar a evolução de vários indicadores educacionais nos municí-

pios brasileiros entre 1991 e 2000. Devido ao grande número de indicadores utilizados na análise, 

utilizou-se a técnica de componentes principais para criar um índice educacional sintético. Assim, 

com esse índice, aqui chamado de Índice de Desenvolvimento Municipal da Educação (IDM-Edu-

cação), busca-se fazer uma síntese das condições educacionais da população nesses municípios. 

Ademais, analisa-se a dinâmica educacional, isto é, como foi a evolução desse índice entre 1991 

e 2000. Os resultados obtidos através da análise do IDM-Educação mostram que os municípios 

da região Nordeste, em geral, apresentam situação educacional pior do que a média nacional e 

demais regiões. Por sua vez, verifica-se que os municípios da região Sul do país têm uma situação 

educacional melhor que os municípios das demais regiões. No entanto, depreende-se da mesma 

análise que, tal situação está mudando, visto que, entre 1991 e 2000, os municípios das regiões 

menos desenvolvidas, i.e. com baixos IDM-educação, obtiveram um maior aumento de seus índices 

quando comparados com os municípios das regiões mais desenvolvidas. Os resultados revelam 

que o município com maior IDM-educação é o de São Caetano do Sul (SP) e o com o menor indi-

cador é o de Jordão (AC).

1  inTrodUção

Este trabalho tem o intuito de analisar a evolução de vários indicadores educacio-
nais nos municípios brasileiros entre 1991 e 2000. Em razão do grande número 
de indicadores utilizados na análise é muito difícil apreender a situação educa-
cional municipal e verificar o progresso de cada município brasileiro em relação 
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ao tema educação. Por sua vez, é possível verificar que os indicadores relativos à 
educação são muito correlacionados. Assim, dada essa correlação entre os indica-
dores, foi possível sintetizá-los em um único índice. Com a utilização da técnica 
de componentes principais foi possível criar um índice educacional, aqui chama-
do de Índice de Desenvolvimento Municipal da Educação (IDM-Educação), que 
faz uma síntese das condições educacionais da população nos 5.507 municípios 
em 1991 e 2000. Ademais, analisa-se a dinâmica educacional, isto é, como foi a 
evolução desse índice para os municípios brasileiros entre 1991 e 2000.1 O traba-
lho não tem, no entanto, a intenção de discutir as causas do sucesso ou insucesso 
de cada um dos 5.507 municípios brasileiros; tenta-se somente apresentar um 
retrato e a evolução educacional de tais municípios entre 1991 e 2000, com vistas 
a contribuir para uma melhor compreensão do estágio atual da educação nos 
municípios brasileiros.

O Brasil é um país muito desigual, e isso não se verifica apenas no PIB ou 
na renda per capita. É possível notar tais desigualdades em questões relativas às 
condições de domicílios, à saúde e à educação, entre outras. O presente trabalho 
compara indicadores educacionais e o IDM-Educação entre as cinco regiões bra-
sileiras e dentro de cada região com o objetivo de salientar as desigualdades educa-
cionais inter-regionais e intra-regionais. Nesse sentido, para o caso do IDM-Edu-
cação em 2000, é feita uma classificação dos municípios brasileiros, mostrando 
os dez melhores e os dez piores classificados em cada uma das regiões brasileiras. 
Dado que a análise é municipal, será interessante ressaltar, além da já conhecida 
desigualdade entre regiões, uma grande desigualdade dentro dessas regiões.

Para compreender a situação da educação nos municípios brasileiros,  
o trabalho analisou indicadores referentes ao acesso à educação, às caracterís-
ticas do sistema educacional e aos resultados desse sistema. Assim, em relação 
ao acesso, trabalhou-se com a divisão dos níveis educacionais que constam da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). A educação brasileira divide-se 
em educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior.  
A segunda gama de indicadores analisada refere-se a características do sistema 
educacional, tais como recursos humanos (qualificação do corpo docente) e pro-
dutividade/rendimento (taxa de distorção da idade/série ou atraso escolar). Esta 
última reflete a qualidade de educação que os alunos encontram nas escolas e é 
atualmente o maior item de preocupação e discussão por todos aqueles que estão 
envolvidos na questão educacional (CASTRO; DUARTE, 2002). Por fim, têm-
se os resultados (ou situação) do processo educacional que estão refletidos no 

1. Este artigo serve de subsídio aos projetos RedeIpea Indicadores de Desenvolvimento Municipal. O objetivo do projeto é fornecer 
o ranqueamento dos municípios das cinco macrorregiões do Brasil com relação a temas relevantes (Educação, Saúde, Criminalidade, 
Condições de Domicílios, entre outros) para os gestores públicos nas três esferas de governo. Os autores agradecem os comentários de 
Alexandre Carvalho, Maurício Saboya, Manoel Pires, Roberta Vieira, João Carlos Magalhães, Cédric Pin, Dea Fioravante, Raquel Rebelo, 
José Carneiro e Marcelo Piancastelli de Siqueira. Os erros remanescentes são dos autores.
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nível de instrução da população. Tais resultados ou níveis de instrução podem ser 
captados, por exemplo, pela análise da taxa de analfabetismo ou da média de anos 
de estudo da população.

Depois de uma breve análise de alguns indicadores educacionais, explica-se 
o procedimento para o cálculo do índice sintético para a educação municipal.  
A partir do método de componentes principais calcula-se o IDM-Educação utili-
zando, ao todo, nove indicadores: percentual de crianças de 5 a 6 anos na escola, 
percentual de crianças de 7 a 14 anos com acesso ao curso fundamental, percen-
tual de adolescentes de 15 a 17 anos com acesso ao ensino médio, percentual de 
pessoas de 18 a 24 com acesso ao curso superior, percentual de crianças de 7 a 14 
anos com mais de um ano de atraso escolar, percentual de professores do funda-
mental residentes com curso superior, média de anos de estudo das pessoas com 
25 anos ou mais de idade, percentual de pessoas de 15 anos ou mais analfabetas e 
percentual de crianças de 10 a 14 anos analfabetas. A partir desse índice sintético 
busca-se mapear as condições educacionais da população dos municípios brasilei-
ros no período em questão. Os dados utilizados no trabalho são oriundos do Atlas 
de Desenvolvimento Humano do Brasil (IPEA; PNUD; FJP, 2003), realizado 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pela Fundação João Pinheiro (FJP).

Nesse sentido, o texto está dividido em cinco seções. Além desta introdução, 
a segunda seção traz a motivação do estudo. A terceira seção descreve os indica-
dores educacionais utilizados para o cálculo do IDM-Educação. Esta descrição 
começa com números agregados para o Brasil, para as cinco regiões brasileiras 
e chega ao mapeamento em nível municipal. Na seção quatro, descrevem-se os 
principais passos na metodologia para o cálculo do índice e, a partir desse indi-
cador sintético, apresenta-se uma caracterização das desigualdades regionais em 
termos de educação e discute-se a evolução dessas desigualdades ao longo dos 
últimos anos. A quinta seção reserva-se para os comentários finais.

2  moTiVação

Para calcular o Índice de Desenvolvimento Municipal da Educação (IDM- 
Educação) e assim ser possível sintetizar a situação da educação nos municípios 
brasileiros, foram selecionados indicadores referentes ao acesso à educação, às 
características do sistema educacional e aos resultados desse sistema. Assim, em 
relação ao acesso, trabalhou-se com a divisão dos níveis educacionais que cons-
tam da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB): educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio e ensino superior. A legislação fundamental que rege 
o sistema educacional brasileiro constitui a LDB. Instituída pela Lei no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, a LDB promove a descentralização e a autonomia 
para as escolas e universidades, além de criar um processo regular de avaliação do 
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ensino. Ainda em seu texto, a LDB promove autonomia aos sistemas de ensino 
e a valorização do magistério, além de fixar que a União deve gastar no mínimo União deve gastar no mínimo 
18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus respectivos orçamentos 
na manutenção e desenvolvimento do ensino público..

A LDB é baseada no princípio do direito universal à educação para todos e 
trouxe diversas mudanças em relação às leis anteriores, como a inclusão da edu-
cação infantil (creches e pré-escolas) como primeira etapa da educação básica. 
A educação básica compreende a educação infantil, educação fundamental e o 
ensino médio, e tem duração ideal de dezoito anos. É durante esse período de 
vida escolar que se toma posse dos conhecimentos mínimos necessários para uma 
cidadania completa. Por sua vez, o ensino superior forma profissionais em uma 
determinada área do conhecimento humano. É oferecido em universidades, ins-
titutos politécnicos e outros institutos superiores, nas suas faculdades e escolas 
superiores. Em relação ao acesso à educação infantil, por exemplo, têm-se evidên-m relação ao acesso à educação infantil, por exemplo, têm-se evidên-
cias, tanto na literatura internacional como na nacional, da importância da edu-
cação inicial nos resultados socioeconômicos posteriores (BARROS et al., 2001; 
HECKMAN; MASTEROV, 2004). 

A segunda gama de indicadores que compõem o IDM-Educação refere-se a 
características do sistema educacional, tais como recursos humanos (qualificação 
do corpo docente) e produtividade/rendimento (taxa de distorção da idade/série 
ou atraso escolar). Esta última reflete a qualidade de educação que os alunos 
encontram nas escolas e é atualmente o maior item de preocupação e discus-
são por todos aqueles que estão envolvidos na questão educacional (CASTRO;  
DUARTE, 2002). Por fim, têm-se os resultados (ou situação) do processo educa-
cional que estão refletidos no nível de instrução da população. Tais resultados ou 
níveis de instrução podem ser captados, por exemplo, por meio da análise da taxa 
de analfabetismo ou da média de anos de estudo da população. A importância 
da escolaridade média é verificada em estudos empíricos. Em nível municipal, 
por exemplo, Chomitz et al. (2005) mostram que os níveis de escolaridade estão 
fortemente relacionados com o crescimento subseqüente da renda per capita (ou 
dos salários) dos municípios brasileiros. Da Mata et al. (2005) mostram, da mes-
ma forma, a importância da variável educação para o crescimento econômico das 
aglomerações urbanas do Brasil.

Além disso, a fim de salientar a importância da educação nas políticas pú-
blicas brasileiras, pode-se destacar o Bolsa Família (que é a unificação de vários 
programas sociais do governo federal, entre eles o Bolsa Escola), do Ministério 
do Desenvolvimento Econômico e Social, que condiciona um valor monetário 
mensal às famílias pobres que mantêm as crianças na escola.

Ao todo, nove indicadores foram selecionados para a análise desenvolvida 
no presente trabalho. Com os dados do Atlas de Desenvolvimento Humano do 
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Brasil (IPEA; PNUD; FJP, 2003) – gerados a partir dos microdados do Censo do 
IBGE de 1991 e 2000 – selecionaram-se as seguintes variáveis para sintetizar-se 
as condições educacionais nos municípios brasileiros:

Crianças de 5 a 6 anos na escola (em %): percentual de crianças nessa faixa 
etária que freqüentam a escola (creche, pré-escola ou fundamental).

Crianças de 7 a 14 anos com acesso ao curso fundamental (em %): per-
centual de crianças nessa faixa etária que estão freqüentando o fundamen-
tal ou já o concluíram. Neste caso, têm oito anos completos de estudo e 
podem estar freqüentando ou não outro nível escolar.

Adolescentes de 15 a 17 anos com acesso ao ensino médio (em %): per-
centual de adolescentes nessa faixa etária que estão freqüentando o ensino 
médio ou já o concluíram. Neste caso, têm onze anos completos de estudo 
e podem estar freqüentando ou não outro nível escolar.

Pessoas de 18 a 24 anos com acesso ao curso superior (em %): percen-
tual de jovens nessa faixa etária que estão freqüentando o curso superior 
ou já o concluíram.

Crianças de 7 a 14 anos com mais de um ano de atraso escolar (em %): 
percentual de crianças de 7 a 14 anos com mais de um ano de atraso 
escolar. O atraso escolar é obtido pela comparação entre a idade e a série 
da criança através da equação: atraso escolar = [(idade-7)-número da série 
completada]. Espera-se portanto que uma criança de oito anos já tenha 
completado um ano de estudo.

Professores do fundamental residentes com curso superior (em %): razão 
entre o total de pessoas residentes no município que exercem a profissão 
de professor do curso fundamental e que têm curso superior e o total de 
pessoas residentes no município que exercem essa profissão vezes cem.

Média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade: razão 
entre o somatório do número de anos de estudo completos das pessoas 
nessa faixa etária e total dessas pessoas.

Pessoas de 15 anos ou mais analfabetas (em %): percentual de pessoas 
nessa faixa etária que não sabem ler nem escrever um bilhete simples.

Crianças de 10 a 14 anos analfabetas (em %): percentual de pessoas nessa 
faixa etária que não sabem ler nem escrever um bilhete simples.

Esses nove indicadores são analisados na próxima seção e alguns indicado-
res selecionados são mapeados para todos os municípios brasileiros em 2000.  
Os mapas estão uniformizados de tal forma que as cores nos tons mais escuros 
representam maiores valores. 
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3  descrição dos indicadores edUcacionais

Os indicadores de educação no Brasil, de uma maneira geral, melhoraram bas-
tante ao longo da década de 1990. Nesse período, houve uma queda substancial 
do percentual de pessoas analfabetas e, praticamente, a universalização do ensino 
fundamental (crianças de 7 a 14 anos). No entanto, a situação da educação no 
Brasil ainda é muito desigual entre as cinco grandes regiões do país. Se tal desi-
gualdade for analisada de forma mais desagregada espacialmente, do ponto de vis-
ta municipal, sua magnitude é ainda maior. Para se iniciar a análise da educação, 
estuda-se a evolução dos indicadores, no período 1991-2000, em termos mais 
agregados (Brasil e macrorregiões brasileiras). Em seguida, analisam-se quatro in-
dicadores educacionais2 a partir de dados municipais. 

Na tabela 1 estão colocados alguns indicadores educacionais baseados no 
Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, mostrando que no período em 
questão aumentou o percentual de crianças de 7 a 14 anos com acesso ao ensino 
fundamental (de 77,3% para 90,7%), diminuiu o percentual de crianças de 7 a 
14 anos com atraso escolar (de 40,5% para 25,3%), o analfabetismo das pessoas 
com 15 anos ou mais idade (de 20,1% para 13,6%) e o analfabetismo de crianças 
de 10 a 14 anos (de 16,1% para 5,9%), e aumentou a escolaridade dos brasileiros 
(de 4,9 para 5,9 anos de estudo, entre pessoas com mais de 25 anos de idade). 
Entretanto, a despeito dessa evolução educacional, o Brasil ainda apresenta desi-
gualdades regionais quando são analisados os indicadores educacionais das cinco 
macrorregiões brasileiras. As regiões Norte e Nordeste ainda são as mais atrasadas 
em relação à maioria dos indicadores educacionais apresentados na tabela 2.

Para alguns indicadores (percentual de crianças de 7 a 14 anos de idade 
na escola e número médio de anos de estudo das pessoas de 25 ou mais anos de 
idade), os avanços têm sido acompanhados da redução das desigualdades. Por 
exemplo: em relação ao percentual de crianças de 7 a 14 anos de idade com acesso 
ao ensino fundamental, todas as regiões melhoraram seu desempenho, mas aque-
las que apresentavam antes piores índices (Norte e Nordeste) melhoraram ainda 
mais, reduzindo a distância em relação às regiões mais desenvolvidas. Em 1991, o 
maior percentual de crianças de 7 a 14 anos de idade com acesso ao ensino fun-
damental pertencia à região Sul, que era de 85,5%. Por sua vez, o menor percen-
tual pertencia à região Nordeste. Em 2000, os extremos mudaram e a distância 
diminuiu: o maior indicador estava na região Sul, onde a proporção era 94,8%, e 
o menor indicador estava na região Norte.

2. São eles: percentual de crianças de 5 a 6 anos de idade na escola; percentual de adolescentes de 15 a 17 anos com acesso ao 
ensino médio; percentual de crianças de 7 a 14 anos com mais de um ano de atraso escolar; percentual de pessoas de 15 anos ou 
mais analfabetas.
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TABELA 1
evolução dos indicadores de educação entre 1991 e 2000 no Brasil

Educação Brasil 1991 Brasil 
2000

Taxa de crescimento  
anual (%)

Percentual de crianças de 5 a 6 anos na escola 37,2 71,5 7,5
Percentual de crianças de 7 a 14 anos com acesso ao curso fundamental 77,3 90,7 1,8
Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos com acesso ao ensino médio 16,7 36,0 8,9
Percentual de pessoas de 18 a 24 anos com acesso ao curso superior 4,5 7,6 5,9
Percentual de crianças de 7 a 14 anos com mais de um ano de atraso escolar 40,5 25,3 -5,1
Percentual de professores do fundamental residentes com curso superior 21,1 23,6 1,3
Média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade 4,9 5,9 2,1
Percentual de pessoas de 15 anos ou mais analfabetas 20,1 13,6 -4,2
Percentual de crianças de 10 a 14 anos analfabetas 16,1 5,9 -10,6

Elaboração: Dirur/Ipea, a partir do Atlas de Desenvolvimento Humano.

Para outros indicadores, os avanços têm sido acompanhados do aumento 
das desigualdades. Em relação ao percentual de crianças de 7 a 14 anos de idade 
com mais de um ano de atraso escolar e percentual de pessoas de 15 ou mais anos 
de idade analfabetas, esses indicadores tiveram as desigualdades inter-regionais 
aumentadas. Por exemplo: o percentual de pessoas de 15 ou mais anos de idade 
analfabetas recuou na década de 1990, seguindo a tendência geral, mas as dispari-
dades regionais se acentuaram. Em 1991, esse percentual no Nordeste, o pior do 
país, era cerca de três vezes maior que o do Sul, que exibia os melhores indicado-
res. Em 2000, a diferença entre as duas regiões aumentou para 3,5 vezes.

Se a análise for feita em termos municipais, verifica-se que além das desigual-
dades educacionais inter-regionais, observam-se grandes desigualdades intra-regio-
nais. Nesse sentido, é feita uma classificação dos municípios brasileiros, mostrando 
o melhor e o pior classificado em cada Unidade da Federação brasileira para quatro 
indicadores selecionados. Assim, é interessante anotar, além da já conhecida desi-
gualdade entre regiões, uma grande desigualdade dentro dessas regiões.

Como foi dito anteriormente, para compreender a situação da educação 
nos municípios brasileiros, analisam-se indicadores referentes ao acesso a edu-
cação, às características do sistema educacional e aos resultados desse sistema. 
Assim, em relação ao acesso, para a análise municipal foi escolhido o acesso à 
educação infantil3 e ao ensino médio. A escolha da primeira deve-se a evidências, 
tanto na literatura internacional como na nacional, da importância da educação 
inicial sobre os resultados socioeconômicos posteriores (BARROS et al., 2001;  
HECKMAN; MASTEROV, 2004). Em relação às características do sistema  
3. Esse indicador refere-se ao percentual de crianças de 5 a 6 anos na escola. Verificam-se melhores números para os municípios do 
Nordeste, visto que nessa região é comum a classe da alfabetização, com crianças de 5 ou 6 anos de idade. Soares (2006) argumenta 
que esse nível intermediário nunca foi muito bem aceito pelos teóricos da organização do sistema, mas até hoje é popular no Nordeste 
e no Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um ano entre a educação infantil e o ensino fundamental ou então um ano preparatório para 
o fundamental. Quando o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) 
começou a distribuir recursos para o ensino fundamental, com base na matrícula no ano anterior, as classes de alfabetização não 
foram incluídas. A reação, previsível, de muitas redes escolares foi a de considerar todos os alunos inscritos nesse nível como alunos de 
primeira série e fazer com que todos a repetissem. Para evitar soluções esdrúxulas como essa, a classe de alfabetização passa a ser hoje 
considerada como o primeiro ano de um fundamental ampliado para nove anos (SOARES, 2006).
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educacional, analisa-se o atraso escolar. Este indicador reflete a qualidade de edu-
cação que os alunos encontram nas escolas e é atualmente o maior item de preocu-
pação e discussão por todos aqueles que estão envolvidos na questão educacional  
(CASTRO; DUARTE, 2002). Por fim, têm-se os resultados (ou situação) do 
processo educacional que estão refletidos nos níveis de instrução da população. 
Tais características ou resultados são captados, por exemplo, por meio da análise 
da taxa de analfabetismo das pessoas de 15 ou mais anos de idade.

TABELA 2
evolução dos indicadores de educação entre 1991 e 2000 nas regiões brasileiras

Variáveis Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Percentual de crianças de 5 a 6 anos na escola (1991) 30,2 38,1 40,4 31,2 35,2
Percentual de crianças de 5 a 6 anos na escola (2000) 58,9 75,2 74,6 65,3 67,5
Taxa anual de crescimento (%) 7,7 7,8 7,1 8,6 7,5
Percentual de crianças de 7 a 14 anos  
com acesso ao curso fundamental (1991) 69,2 65,3 85,4 85,5 82,0

Percentual de crianças de 7 a 14 anos  
com acesso ao curso fundamental (2000) 84,0 87,8 93,1 94,8 91,5

Taxa anual de crescimento (%) 2,2 3,3 1,0 1,2 1,2
Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos  
com acesso ao segundo grau (1991) 8,9 9,0 22,6 22,3 16,9

Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos  
com acesso ao segundo grau (2000) 20,1 19,7 48,3 48,7 36,4

Taxa anual de crescimento (%) 9,5 9,1 8,8 9,1 8,9
Percentual de pessoas de 18 a 24  
com acesso ao curso superior (1991) 1,8 2,4 6,1 5,6 4,1

Percentual de pessoas de 18 a 24  
com acesso ao curso superior (2000) 3,2 3,9 9,6 11,1 8,7

Taxa anual de crescimento (%) 6,6 5,5 5,2 7,9 8,7
Média de anos de estudo das pessoas  
de 25 anos ou mais de idade (1991) 4,0 3,4 5,6 5,2 5,1

Média de anos de estudo das pessoas  
de 25 anos ou mais de idade (2001) 6,0 4,5 6,7 6,2 6,1

Taxa anual de crescimento (%) 4,1 2,8 1,8 1,8 1,8
Percentual de crianças de 10 a 14 anos analfabetas (1991) 23,9 32,8 18,5 13,3 12,6
Percentual de crianças de 10 a 14 anos analfabetas (2000) 10,1 11,9 6,3 4,6 4,3
Taxa anual de crescimento (%) -9,1 -10,7 -11,3 -11,2 -11,3
Percentual de pessoas de 15 anos ou mais analfabetas (1991) 24,6 37,6 12,3 11,8 16,7
Percentual de pessoas de 15 anos ou mais analfabetas (2000) 15,7 24,9 7,7 7,2 10,2
Taxa anual de crescimento (%) -4,9 -4,5 -5,1 -5,3 -5,3
Percentual de crianças de 7 a 14 anos  
com mais de um ano de atraso escolar (1991) 53,0 55,8 30,8 25,5 37,9

Percentual de crianças de 7 a 14 anos  
com mais de um ano de atraso escolar (2000) 39,4 40,2 14,6 13,6 20,9

Percentual de professores do fundamental  
residentes com curso superior (1991) 6,0 11,3 29,9 29,7 23,0

Percentual de professores do fundamental  
residentes com curso superior (2000) 9,2 14,2 33,9 35,9 27,7

Taxa anual de crescimento (%) 4,9 2,6 1,4 2,1 2,1
Elaboração Dirur/Ipea, a partir do Atlas de Desenvolvimento Humano.

A figura 1 mostra o percentual de crianças de 5 a 6 anos na escola em 2000 em 
cada um dos 5.507 municípios brasileiros. A tabela 3 evidencia o município mais 
bem classificado e o município com pior classificação de cada estado brasileiro.  



121Uma análise da educação nos municípais Brasileiros no período 1991-2000

É possível anotar, de maneira geral, uma melhor situação dos municípios nordes-
tinos em relação a este indicador. Neste ponto, é importante salientar que a análise 
do indicador deve ser feita com cuidado. Conforme salienta Soares (2006), nas ida-
des 0, 1 e 2 anos, que correspondem às idades que demandam creches, associadas 
mais à demanda social de mães que trabalham do que a conceitos sobre a melhor 
maneira de organizar o processo educativo, o Sul tem número de matrículas maior 
do que o Nordeste. A partir dos 3 anos, que corresponde ao início da pré-escola, a 
região Nordeste toma a dianteira. A maior diferença ocorre aos 5 anos de idade e, 
provavelmente, corresponde à classe de alfabetização, muito comum no Nordeste 
e no Rio de Janeiro e quase desconhecida em outras partes do Brasil.4 

FIGURA 1
percentual de crianças de 5 a 6 anos na escola em 2000

Elaboração: Dirur/Ipea, a partir do Atlas do Desenvolvimento Humano.

4. Para mais detalhes, ver nota de rodapé número 3.
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Na tabela 3, notam-se as grandes desigualdades dentro das regiões ou dos 
estados brasileiros. Por exemplo: o município de Floresta (PR) apresenta o quarto 
melhor indicador dentre os municípios brasileiros e o melhor entre os municípios 
do Estado do Paraná, com um percentual de 96,9%. Por sua vez, o município Dou-
tor Ulysses (PR) tem o sétimo pior indicador entre os municípios brasileiros e o pior 
entre os municípios paranaenses, com um percentual de 17,1%.

TABELA 3 
o município melhor e o pior classificado de cada estado brasileiro em 2000

UF Classificação 
Brasil Município

% de crianças de 5 
a 6 anos na escola 

em 2000

Classificação 
Brasil Município

% de crianças de 5 
a 6 anos na escola 

em 2000
RO 3.078o Costa Marques 69,33 5.506o Buritis 14,90

AC 3.995o Cruzeiro do Sul 62,05 5.504o Feijó 15,66

AM 1.821o Silves 77,38 5.507o Tapauá 13,58

RR 451o São João da Baliza 86,95 5.451o Normandia 31,65

PA 61o Colares 92,94 5.499o Melgaço 20,55

AP 1.242o Serra do Navio 80,83 4.700o Cutias 53,48

TO 489o São Miguel do Tocantins 86,61 5.488o Campos Lindos 26,10

MA 56o Imperatriz 93,21 5.477o Buriticupu 28,00

PI 37o Angical do Piauí 93,91 5.406o Dom Inocêncio 34,57

CE 3o Itaiçaba 97,38 5.442o Quixelã 32,06

RN 36o Carnaúba dos Dantas 94,14 4.826o São Pedro 51,55

PB 18o Várzea 95,25 5.440o Dona Inês 32,52

PE 1o Fernando de Noronha 99,58 5.432o São Bento do Una 32,99

AL 630o Satuba 85,36 5.393o Inhapi 35,39

SE 17o Siriri 95,30 4.258o Itabaianinha 59,06

BA 8o Salinas da Margarida 95,98 5.473o Caatiba 28,45

MG 2o Ouro Branco 98,15 5.481o Santa Margarida 27,28

ES 94o Venda Nova do Imigrante 92,17 5.387o Irupi 35,76

RJ 5o Conceição de Macabu 96,74 4.410o Sumidouro 57,30

SP 10o Ilha Solteira 95,92 5.498o Guapiara 20,98

PR 4o Floresta 96,90 5.501o Doutor Ulysses 17,09

SC 24o Itapiranga 94,55 5.233o Timbó Grande 42,48

RS 19o Arroio do Meio 95,07 5.475o Dom Feliciano 28,32

MS 1.132o Taquarussu 81,65 5.304o Japorã 40,28

MT 444o Araputanga 87,00 5.352o Tabaporã 38,21

GO 198o Itauçu 90,09 5.219o Mambaí 42,77

Elaboração: Dirur/Ipea, a partir do Atlas do Desenvolvimento Humano.

A figura 2 apresenta uma visão geral do percentual de adolescentes com ida-
de de 15 a 17 anos com acesso ao ensino médio em 2000 para todos os municí-
pios brasileiros. Na tabela 4 estão dispostos os municípios mais bem classificados 
e os de pior classificação nesse indicador. Em termos regionais, as regiões Sul e 
Sudeste apresentam municípios com melhores percentuais, enquanto as regiões 
Nordeste e Norte detêm os municípios com piores percentuais. Entretanto, com 
relação à evolução desse indicador, a região Nordeste foi a que apresentou maior 
taxa de crescimento anual, passando de 8,9% em 1991 para 20,1% em 2000, 
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com taxa de crescimento de 9,5% ao ano. No entanto, o percentual de 20,1% é 
cerca de duas vezes e meia menor que o percentual da região Sul (48,7%), que 
apresenta melhor posição em 2000. 

A análise do acesso ao ensino médio mostra as maiores desigualdades edu-
cacionais dentre todos os outros indicadores aqui analisados. Por exemplo: o mu-
nicípio de Adamantina (SP) apresenta o melhor percentual, visto que 76,4% dos 
adolescentes com idade de 15 a 17 anos possuía acesso ao ensino médio no ano 
de 2000. Por sua vez, o município de Nova Esperança do Piriá (PA) possuía, em 
2000, 0,16% dos adolescentes com idade de 15 a 17 anos com acesso ao ensino 
médio, sendo este o pior percentual. 

FIGURA 2
percentual de adolescentes de 15 a 17 anos com acesso ao ensino médio em 2000

Elaboração: Dirur/Ipea, a partir do Atlas do Desenvolvimento Humano.
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TABELA 4
o município melhor e o pior classificado de cada estado brasileiro em 2000

UF Classificação 
Brasil Município

% de adolescentes 
de 15 a 17 anos 
com acesso ao 
ensino médio  

em 2000

Classificação 
Brasil Município

% de adolescentes 
de 15 a 17 anos 
com acesso ao 
ensino médio  

em 2000

RO 1.114o Vilhena 46,18 5.357o Governador Jorge Teixeira 3,61

AC 2.420o Rio Branco 31,01 5.492o Santa Rosa do Purus 0,98

AM 2.567o Manaus 29,53 5.496o Itamarati 0,77

RR 1.300o Boa Vista 43,79 5.071o Uiramutã 6,33

PA 2.310o Belém 32,55 5.507o Nova Esperança do Piriá 0,16

AP 2.124o Macapá 35,10 4.815o Pracuúba 8,15

TO 1.903o Palmas 37,52 5.420o Mateiros 2,58

MA 1.215o Paço do Lumiar 44,85 5.503o Santana do Maranhão 0,43

PI 2.406o Teresina 31,16 5.506 o Betânia do Piauí 0,21

CE 1.689o Fortaleza 39,47 5.406o Salitre 2,82

RN 1.540o Natal 41,22 5.281o Venha-Ver 4,42

PB 1.563o Várzea 41,02 5.495o Poço Dantas 0,85

PE 1.795o Paulista 38,52 5.461o Manari 1,84

AL 2.653o Maceió 28,63 5.489o Traipu 1,09

SE 2.160o Aracaju 34,65 5.478o Santa Luzia do Itanhy 1,43

BA 2.185o Salvador 34,24 5.502o Mirante 0,49

MG 241o Ipatinga 59,20 5.035o Fruta de Leite 6,59

ES 205o Vitória 60,12 3.779o Brejetuba 15,68

RJ 370o Niterói 56,67 3.654o São João da Barra 16,91

SP 1o Adamantina 76,39 3.217o Ribeirão Branco 21,50

PR 2o Ivatuba 75,96 4.117o Laranjal 12,98

SC 37o Massaranduba 67,76 4.013o Calmon 13,70

RS 4o Horizontina 73,58 3.811o Monte Alegre dos Campos 15,39

MS 909o Cassilândia 48,83 4.220o Nioaque 12,17

MT 948o Cuiabá 48,25 4.897o Vila Bela da Santíssima Trindade 7,67

GO 565o Goiandira 53,18 5.143o Cavalcante 5,72

Elaboração: Dirur/Ipea, a partir do Atlas do Desenvolvimento Humano.

A figura 3 e a tabela 5 apresentam os percentuais de crianças de 7 a 14 anos 
com mais de um ano de atraso escolar em 2000. Para o Brasil, este indicador teve 
decaimento de 5,1% por ano no período entre 1991 e 2000. Em nível regional, 
em 2000, a região Norte apresentou percentual de 40,2%, sendo esse foi o maior 
valor entre as regiões brasileiras, representando cerca de três vezes o valor da re-
gião com melhor percentual, a região Sul, com 13,6% em 2000. 

Observando a figura 3 fica evidente o maior atraso escolar das crianças de 
7 a 14 anos dos municípios das regiões Norte e Nordeste. Por exemplo: entre 
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os municípios do Norte e do Nordeste, o município mais bem classificado é 
Boa Vista (RR), que ocupa a 1.405o posição. Por sua vez, o município brasileiro 
com melhor percentual foi o município de Monte Aprazível (SP), com 3,84% de 
crianças de 7 a 14 anos com mais de um ano de atraso escolar em 2000. O muni-
cípio de Carnaúbas do Piauí (PI) apresentou percentual de 69,80%, sendo este o 
município pior classificado dentre os 5.507 municípios brasileiros. 

FIGURA 3
percentual de crianças de 7 a 14 anos com mais de um ano de atraso  
escolar em 2000

Elaboração: Dirur/Ipea, a partir do Atlas do Desenvolvimento Humano.
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TABELA 5
o município melhor e o pior classificado de cada estado brasileiro em 2000

UF Classificação 
Brasil Município

% de crianças de 
7 a 14 anos com 

mais de um ano de 
atraso escolar em 

2000

Classificação 
Brasil Município

% de crianças de 
7 a 14 anos com 

mais de um ano de 
atraso escolar em 

2000

RO 1.606o Vilhena 15,38 3.805o Candeias do Jamari 39,51

AC 2.907o Rio Branco 26,62 5.491o Jordão 66,34

AM 3.142o Manaus 29,95 5.471o Maraã 64,93

RR 1.405o Boa Vista 14,18 4.409o Uiramutã 46,51

PA 3.122o Belém 29,58 5.502o Anajás 68,00

AP 2.648o Macapá 23,81 4892o Mazagão 52,20

TO 2.338o Palmas 20,95 5.282 o Paranã 57,70

MA 2.408o Paço do Lumiar 21,57 5.504o Santana do Maranhão 68,49

PI 3.145o Teresina 29,99 5.507o Caraúbas do Piauí 69,80

CE 2.335o Itaiçaba 20,92 5.291o Salitre 57,92

RN 2.417o Natal 21,62 5.095o João Dias 54,61

PB 2.935o João Pessoa 26,96 5.493o Curral de Cima 66,41

PE 2.596o Triunfo 23,33 5.375o Tupanatinga 60,28

AL 3.471o Maceió 35,01 5.480o Olivença 65,53

SE 3.072o Aracaju 28,84 5.427o Pacatuba 62,43

BA 2.670o Irecê 23,99 5.486o Mirante 66,06

MG 125o Alpinópolis 7,06 5.172o Novo Oriente de Minas 55,86

ES 516o Vitória 9,56 3.183o Irupi 30,62

RJ 1.584o Niterói 15,23 3.764o Sumidouro 38,97

SP 1o Monte Aprazível 3,84 2.613o Ribeirão Branco 23,48

PR 46o Quatro Pontes 5,94 3.887 o Tunas do Paraná 40,51

SC 6o Massaranduba 4,34 3.778 o Calmon 39,15

RS 7 o Victor Graeff 4,71 3.445 o Benjamin Constant do Sul 34,52

MS 1.045 o Costa Rica 12,16 4.105 o Japorã 43,06

MT 1.148 o Lucas do Rio Verde 12,71 4.045 o Barão de Melgaço 42,46

GO 1.363 o Firminópolis 13,97 5.313 o Cavalcante 58,47

Elaboração: Dirur/Ipea, a partir do Atlas do Desenvolvimento Humano.

A figura 4 e a tabela 6 mostram o analfabetismo das pessoas de 15 anos 
ou mais em 2000. No Brasil, este indicador teve decaimento anual de 4,2%, 
passando de 20,1% em 1991 para 13,6% em 2000. As regiões Nordeste e Norte 
concentraram os municípios com os piores indicadores em 2000. Enquanto a 
região Sul possuía média de 7,2%, a região Nordeste possuía média de 24,9%, 
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percentual este aproximadamente 3,5 vezes maior. Na análise municipal verifica-
se que o município de São João do Oeste (SC) apresentou o melhor percentual 
entre os municípios brasileiros, com 0,91% de pessoas analfabetas, enquanto o 
município de Jordão (AC), com percentual de 60,7% de pessoas de 15 anos ou 
mais analfabetas em 2000, foi o pior município na classificação nacional.

FIGURA 4
percentual de pessoas de 15 anos ou mais analfabetas em 2000

Elaboração: Dirur/Ipea, a partir do Atlas do Desenvolvimento Humano.
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TABELA 6
o município melhor e o pior classificado de cada estado brasileiro em 2000

UF Classificação 
Brasil Município

% de pessoas de 
15 anos ou mais 

analfabetas  
em 2000

Classificação 
Brasil Município

% de pessoas de 
15 anos ou mais 

analfabetas  
em 2000

RO 635o Porto Velho 8,22 3.270 o Parecis 22,27
AC 1.944 o Rio Branco 14,01 5.507 o Jordão 60,66
AM 284 o Manaus 6,09 5.506 o Itamarati 59,95
RR 722 o Boa Vista 8,66 4.671 o Uiramutã 37,33
PA 148 o Belém 5,04 5.423 o Anajás 49,37
AP 796 o Macapá 9,04 3.836 o Mazagão 29,04
TO 318 o Palmas 6,33 5.095 o Mateiros 42,03
MA 478o São Luís 7,31 5.498 o Fernando Falcão 55,57
PI 1.972 o Teresina 14,11 5.505 o Caraúbas do Piauí 59,83
CE 1.267 o Fortaleza 11,21 5.470 o Granja 51,82
RN 1.506 o Natal 12,16 5.424 o Monte das Gameleiras 49,44
PB 1.549 o João Pessoa 12,33 5.502o Casserengue 56,95
PE 401 o Fernando de Noronha 6,87 5.503o Manari 57,01
AL 2.560 o Maceió 16,87 5.493o Branquinha 54,64
SE 1.136 o Aracaju 10,60 5.322o Santa Luzia do Itanhy 46,08
BA 300 o Salvador 6,28 5.495o Coronel João Sá 54,92
MG 105 o Belo Horizonte 4,63 5.323o Setubinha 46,08
ES 98 o Vitória 4,53 3.443o Ibitirama 24,19
RJ 45 o Niterói 3,55 3.510o São Francisco de Itabapoana 25,01
SP 27 o Águas de São Pedro 2,94 3.223o Barra do Turvo 21,77
PR 11 o Quatro Pontes 2,43 3.832o Godoy Moreira 28,97
SC 1 o São João do Oeste 0,91 3.328o Cerro Negro 22,87
RS 2 o Morro Reuter 1,60 3.459o São José do Herval 24,32
MS 266 o Campo Grande 6,00 4.078o Japorã 31,57
MT 145 o Campos de Júlio 5,01 4.326o Nossa Senhora do Livramento 34,10
GO 165 o Goiânia 5,18 5.077o Cavalcante 41,74

Elaboração: Dirur/Ipea, a partir do Atlas do Desenvolvimento Humano.

4  índice de edUcação mUnicipal

Para resumir a informação contida nas diversas variáveis socioeconômicas, que ca-
racterizam a situação da educação nos municípios brasileiros, a técnica utilizada foi 
a de componentes principais. A idéia dessa metodologia é aproveitar o alto grau 
de correlação existente entre as variáveis socioeconômicas individualmente, e criar 
um índice que corresponde a uma média ponderada dessas variáveis. Esse índice é 
construído de tal forma a reproduzir o máximo de variabilidade nas varáveis ori-
ginais. Para maiores detalhes da metodologia de componentes principais, o leitor 
pode recorrer a livros de análise multivariada, do tipo Johnson e Wichern (2002).5 
Esse índice sintético, construído a parte de análise de componentes principais, foi 
denominado Índice de Desenvolvimento Municipal de Educação (IDM-Educa-
ção) para cada um dos municípios brasileiros. Nesta seção, discute-se a construção 
desse índice e apresenta-se uma análise do mesmo, a fim de melhor caracterizar as 
diferenças regionais e municipais em termos de educação. 

5. Para uma revisão completa, ver as referências: Rao (1964); Carroll (1972); Dziuban e Harris (1973); Mardia, Kent e Bibby (1979); 
Young, Takane e de Leeuw (1978); Lebart, Morineau e Warwick (1984).
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4.1  cálculo do índice de desenvolvimento municipal da educação  
(idm-educação)

Utilizou-se a técnica de análise de componentes principais aplicada à matriz de 
correlação para se construir um índice sintético que pretende refletir o nível edu-
cacional de cada um dos 5.507 municípios brasileiros em 1991 e 2000. Cabe 
salientar que o principal objetivo da análise de componentes principais é formar 
novas variáveis que são combinações lineares das variáveis originais. As novas va-
riáveis são relacionadas com os componentes principais e não correlacionadas 
umas com as outras. Além disso, o primeiro componente principal responde pela 
variância máxima dos dados, o segundo componente principal responde pela va-
riância máxima que não tinha sido considerada pelo primeiro componente prin-
cipal, e assim por diante. Espera-se que apenas poucos componentes principais 
sejam necessários para explicar a maior parte da variância dos dados. Conseqüen-
temente, precisa-se usar apenas poucos componentes principais, ou até mesmo 
um, ao invés de usar todas as variáveis. Por essa razão, a análise de componen-
tes principais é comumente classificada como uma técnica de redução de dados 
(SHARMA, 1995). O presente trabalho utiliza somente a primeira componente 
principal para a construção do índice.

A seguir, mostra-se como foi a construção do Índice de Desenvolvimento 
Municipal da Educação (IDM-Educação) para o ano 2000, composto pelos 
nove indicadores descritos na seção 3. Primeiramente, analisa-se a matriz de 
correlação entre as variáveis tendo em vista que quanto maior a correlação entre 
as variáveis melhor será o índice sintético calculado. É possível observar que, de 
maneira geral, todas as variáveis são correlacionadas entre si, conforme pode se 
verificar na tabela 7.

TABELA 7
matriz de correlação

Indicadores  Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var7 Var8 Var9

Percentual de crianças de 5 a 6 anos na escola (2000) Var1 1

Percentual de crianças de 7 a 14 anos  
com acesso ao curso fundamental (2000) Var2 0,45 1

Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos  
com acesso ao segundo grau (2000) Var3 0,28 0,67 1

Percentual de pessoas de 18 a 24  
com acesso ao curso superior (2000) Var4 0,24 0,46 0,67 1

Média de anos de estudo das pessoas de 25 anos  
ou mais de idade (2000) Var5 0,31 0,58 0,83 0,75 1

Percentual de pessoas de 15 anos  
ou mais analfabetas (2000) Var6 -0,16 -0,58 -0,82 -0,57 -0,89 1

Percentual de crianças de 7 a 14 anos  
com mais de um ano de atraso escolar (2000) Var7 -0,19 -0,70 -0,92 -0,57 -0,80 0,88 1

Percentual de professores do fundamental  
residentes com curso superior (2000) Var8 0,21 0,50 0,71 0,66 0,69 -0,60 -0,66 1

Percentual de crianças de 10 a 14 anos  
analfabetas (2000) Var9 -0,15 -0,65 -0,74 -0,43 -0,71 0,87 0,86 -0,50 1

Elaboração: Dirur/Ipea.
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Em seguida, com o objetivo de formar um índice síntese para se analisar o 
nível de educação municipal, são apresentados os passos para esse cálculo. Como 
existem nove variáveis, um total de nove componentes principais pode ser calcu-
lado. Entretanto, preserva-se somente o primeiro componente principal. A razão 
de ser usado apenas o primeiro componente principal para calcular o IDM-Edu-
cação vem do fato de que sua variância (autovalor da matriz de correlação, tabela 
8) tem o valor de 5,96. Isto significa que se for utilizada apenas a primeira variável 
síntese, esta será capaz de responder por 66,23% da variância dos dados originais. 
Na prática, os pesquisadores usam julgamentos próprios para determinar quan-
tos componentes principais respondem por uma parte substancial da informação 
ou da variância (SHARMA, 1995). Os resultados do trabalho suportam o uso 
do primeiro componente, visto que todas as variáveis são correlacionadas com 
o componente de acordo com a expectativa a priori (tabela 9) e os coeficientes 
obtidos na análise são, em sua maioria, da mesma magnitude. 

TABELA 8
autovalor da matriz de correlação

Autovalor Proporção

1o Principal 5,96 0,6623

Elaboração: Dirur/Ipea.

Os autovetores, mostrados na tabela 9, fornecem os pesos que são usados 
para formar a equação (i.e., o componente principal) a partir da qual calcula-se o 
IDM-Educação. O nome, autovetor, dado ao componente principal, é derivado 
do procedimento analítico usado para a estimação dos pesos.

TABELA 9
autovetores (2000)

Indicadores  1o Componente

Percentual de crianças de 5 a 6 anos na escola Var1 0,138803

Percentual de crianças de 7 a 14 anos com acesso ao curso fundamental Var2 0,310939

Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos com acesso ao ensino médio Var3 0,382869

Percentual de pessoas de 18 a 24 com acesso ao curso superior Var4 0,302345

Média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade Var5 0,376263

Percentual de pessoas de 15 anos ou mais analfabetas Var6 -0,372657

Percentual de crianças de 7 a 14 anos com mais de um ano de atraso escolar Var7 -0,383915

Percentual de professores do fundamental residentes com curso superior Var8 0,315029

Percentual de crianças de 10 a 14 anos analfabetas Var9 -0,344918

Elaboração: Dirur/Ipea.

Então, a partir dos autovetores, apresentados na tabela 9, o primeiro com-
ponente principal para cada um dos 5.507 municípios brasileiros, que correspon-
de a uma média ponderada das variáveis originais, é dado por:
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0,138803Z1j + 0,310939Z2j + 0,382869Z3j + 0,302345Z4j + 0,376263Z5j  

- 0,372657Z6j -0,383915Z7j + 0,315029Z8j -0,344918Z9j                
(4.2.1)

em que , para i = 1, ..., 9  e j=1, ..., 5.507. 

Os valores de , que são a soma ponderada dos nove indicadores de educa-
ção, são afetados em proporções maiores, em ordem decrescente, pelo percentual 
de crianças de 7 a 14 anos com mais de um ano de atraso escolar em 2000 (var7); 
pelo percentual de adolescentes de 15 a 17 anos com acesso ao ensino médio em 
2000 (var3); pela média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de 
idade em 2000 (var5); pelo percentual de pessoas de 15 anos ou mais analfabetas 
em 2000 (var6), e assim por diante. 

Depois de calculados os valores de  foram padronizados de 0 (zero) a 
1 (um), sendo 1 o melhor nível educacional municipal e 0 o pior, utilizando  
a seguinte fórmula:
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em que:

)(XMIN : valor mínimo encontrado na distribuição do indicador;

)(XMAX : valor máximo encontrado na distribuição do indicador;

X : valor efetivo do indicador utilizado no cálculo; e

i : unidade de análise.

Esta fórmula fornece o índice do primeiro componente principal. Vale 
ressaltar que o índice entre 0 e 1 não possui um significado intrínseco: ele é 
somente utilizado para fins de ranqueamento dos municípios brasileiros.  
A próxima seção realiza uma análise para os municípios, dividindo-os em suas 
macrorregiões de origem.

4.2  o idm-educação em 2000 e seu dinamismo nos municípios brasileiros 
no período 1991-2000

A figura 5 mostra a distribuição municipal do IDM-Educação em 2000 para cada 
uma das cinco regiões brasileiras. Observa-se que a região Nordeste apresenta 
municípios com índices inferiores a todas as outras regiões, como já sugeriam os 
resultados dos indicadores apresentados na seção 3. É importante destacar que 
tal fato acontece a partir do segundo decil de municípios, i.e., até os 20% de 
municípios com menores IDM-Educação são os municípios do Norte que têm 
os menores índices. A região Norte possui índices ligeiramente melhores que os 
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da região Nordeste a partir do segundo decil. A região Centro-Oeste coloca-se 
na terceira posição em relação a este índice. As regiões Sul e Sudeste são as que 
possuem os municípios com índices mais positivos, sendo a região Sul com os 

municípios com os melhores índices.

FIGURA 5
distribuição municipal do idm-educação em 2000 por região

Elaboração: Dirur/Ipea.

A tabela 10a apresenta a média do IDM-Educação em 19916 e 2000, a taxa 
de crescimento anual desse índice entre 1991 e 2000, a variância, valor mínimo e 
o máximo do IDM-Educação dos municípios de cada região e as mesmas estatís-
ticas para o Brasil como um todo. Nota-se um dinamismo maior nas regiões com 
menores índices. Em outras palavras, as regiões Norte e Nordeste apresentaram, 
em média, uma taxa de crescimento maior do IDM-Educação do que as regiões 
Sul e Sudeste. É possível notar também que, exceto para a região Norte, o cres-
cimento do índice nas regiões foi acompanhado de uma diminuição da distância 
entre os municípios com maiores e menores índices. Isto sugere um processo  
de σ -convergência.7 Analisando-se a tabela 10a, pode-se sugerir um processo de 
maior crescimento dos IDM-Educação nos municípios das regiões que apresen-
taram piores índices em 1991.

6. O IDM-Educação 1991 foi calculado da mesma forma que o IDM-Educação 2000.

7. A convergência sigma é, nesse caso, a redução da dispersão do IDM-Educação entre 1991 e 2000.
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TABELA 10a
dinamismo regional do idm-educação entre 1991-2000

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000

Média do IDM-Educação 0,319 0,417 0,283 0,401 0,526 0,630 0,563 0,671 0,452 0,573 0,432 0,542

Tx. cres. anual 3,0% 3,9% 2,0% 2,0% 2,6% 2,5%

Variância 0,010 0,012 0,009 0,007 0,015 0,010 0,009 0,006 0,008 0,005 0,025 0,022

Mínimo 0,022 0,000 0,000 0,128 0,162 0,291 0,270 0,378 0,195 0,246 0,000 0,000

Máximo 0,693 0,704 0,751 0,744 1,000 1,000 0,979 0,931 0,794 0,812 1,000 1,000

Elaboração: Dirur/Ipea.

A tabela 10b formaliza o argumento anterior. O modelo (1) tem como va-
riável dependente a taxa de crescimento do IDM-Educação entre 1991 e 2000 e 
como variável independente IDM-Educação 1991. Seus coeficientes estimados 
são estatisticamente significantes a 1%. Com relação à magnitude dos coeficientes 
estimados, verifica-se que os municípios que possuíam maior IDM-Educação em 
1991 obtiveram crescimento inferior aos municípios que possuíam menores, na 
ordem de 0,09%. Isso aponta para uma evidência de um processo de β -conver-
gência8 no período em análise. 

TABELA 10b
resultados dos modelos de regressões lineares

Variáveis
Modelos

(1) (2)

IDM_Educação_1991 -0,090 -0,080
 (85,28)** (45,71)**

D_Norte_Nordeste  0,024
  (19,32)**

D_Norte_NordesteXIDM_Educação 1991  -0,085
  (27,61)**

Constante 0,068 0,064
 (140,60)** (68,09)**

Número de observações 5.507 5.507
R2 ajustado 0,57 0,64

Elaboração: Dirur/Ipea. 
Obs.: ** O coeficiente apresenta significância estatística a 1%.

O modelo (2) mede a influência dos municípios das regiões Norte e Nordes-
te sobre a taxa de crescimento do IDM-Educação. Tem como variáveis indepen-
dentes, além do IDM-Educação 1991, uma variável dummy que assume valor 1  
para os municípios das regiões Norte e Nordeste e zero para os municípios das 
outras regiões e uma variável de interação construída por meio do produto entre 
o IDM-Educação 1991 e a dummy das regiões Norte e Nordeste. Os coeficientes  
 
8. O processo de beta-convergência diz algo sobre a possibilidade de municípios com menores IDM-Educação alcançarem os municípios 
com os maiores IDM-Educação.
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estimados mostram que o simples fato de os municípios pertencerem às regiões 
Norte ou Nordeste gera um crescimento médio superior ao crescimento dos mu-
nicípios das outras regiões, mantendo o IDM-1991 constante. Ou seja, municí-
pios dessas regiões com o mesmo IDM-Educação 1991 de municípios de outras 
regiões possuem crescimento superior na ordem de 0,02% ao ano. Ademais, o 
modelo (2) mostra que a interação entre a dummy das regiões Norte e Nodeste e 
da variável IDM-Educação 1991 (D_Norte_Nordeste X IDM_Educação_1991) 
também é estatisticamente significante a 1%. A interpretação do resultado é que 
os municípios das duas regiões possuem uma taxa de crescimento adicional, em 
torno de 0,085% ao ano.

A figura 6 mostra o IDM-Educação em 2000. Percebe-se claramente a maior 
concentração de municípios com melhores indicadores nas regiões Sul e Sudeste. 
Porém, é interessante assinalar a existência de localidades que destoam dos muni-
cípios da sua região geográfica, evidenciando, pois, desigualdades dentro das re-
giões. O município de São Caetano do Sul (SP) obteve o melhor IDM-Educação 
dentre os 5.507 municípios brasileiros em 2000. Já o município de Jordão (AC) 
teve IDM-Educação igual a zero, ou seja, obteve o menor IDM-Educação dentre 
todos os municípios. A tabela 11 traz o município mais bem classificado e o de 
pior classificação de cada estado brasileiro em 2000.

TABELA 11
o município melhor e o pior classificado de cada estado brasileiro em 2000

UF Classificação 
Brasil Município IDM–Educação Classificação 

Brasil Município IDM–Educação

RO 1.182o Vilhena 0,68 4.489o Buritis 0,39
AC 2.116o Rio Branco 0,61 5.507o Jordão 0,00
AM 1.640o Manaus 0,64 5.506o Itamarati 0,09
RR 794o Boa Vista 0,70 5.201o Uiramutã 0,31
PA 816o Belém 0,70 5.501o Anajás 0,12
AP 1.580o Macapá 0,65 4.833o Mazagão 0,36
TO 857o Palmas 0,70 5.425o Mateiros 0,24
MA 628o São Luís 0,72 5.498o Fernando Falcão 0,14
PI 1.358o Teresina 0,66 5.499o Guaribas 0,13
CE 618o Fortaleza 0,72 5.397o Salitre 0,26
RN 438o Natal 0,74 5.116o João Dias 0,33
PB 405o João Pessoa 0,74 5.453o Poço Dantas 0,22
PE 408o Recife 0,74 5.450o Manari 0,22
AL 1.854o Maceió 0,63 5.474o Branquinha 0,19
SE 512o Aracaju 0,73 5.251o Santa Luzia do Itanhy 0,30
BA 762o Salvador 0,71 5.491o Mirante 0,15
MG 38o Viçosa 0,85 5.293o São João das Missões 0,29
ES 5o Vitória 0,92 4.023o Brejetuba 0,43
RJ 3o Niterói 0,95 3.593o São Francisco de Itabapoana 0,47
SP 1o São Caetano do Sul 1,00 3.388o Ribeirão Branco 0,49
PR 9o Curitiba 0,89 4.664o Tunas do Paraná 0,38
SC 4o Florianópolis 0,93 3.641o Cerro Negro 0,46
RS 7o Porto Alegre 0,92 3.591o Benjamin Constant do Sul 0,47
MS 153o Campo Grande 0,79 4.059o Japorã 0,43
MT 148o Cuiabá 0,79 4.710o Nossa Senhora do Livramento 0,37
GO 97o Goiânia 0,81 5.417o Cavalcante 0,25

Elaboração: Dirur/Ipea.
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FIGURA 6
índice de desenvolvimento municipal da educação (idm-educação) em 2000

Elaboração: Dirur/Ipea.

A figura 7 mostra o dinamismo do IDM-Educação entre 1991 e 2000, com 
relação ao ganho ou à perda de posições com relação ao IDM-Educação de 1991 
e o IDM-Educação de 2000. Os municípios mais dinâmicos, i.e., aqueles que ga-
nharam mais posições, chegaram a subir 2.110 posições (em relação a todos os mu-
nicípios brasileiros), enquanto os municípios menos dinâmicos chegaram a perder 
1.705 posições.  De acordo com a tabela 12, o município mais dinâmico foi o de 
Mucuri (BA), que ganhou 2.110 e passou a ocupar a posição 2.785o; já o município 
de Reserva do Iguaçu (PR), o menos dinâmico, perdeu 1.705 posições. 
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FIGURA 7
dinamismo do idm-educação entre 1991 e 2000

Elaboração: Dirur/Ipea.
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TABELA 12
o município mais e o menos dinâmico de cada estado brasileiro entre 1991-2000

UF Classificação 
Brasil Município Ganho 

posições
Classificação 

Brasil Município Perda 
posições

RO 2.213o Rolim de Moura (RO) ▲567 3.115o Costa Marques (RO) ▼751

AC 4.238o Acrelândia (AC) ▲272 4.579o Assis Brasil (AC) ▼907

AM 4.182o Humaitá (AM) ▲601 5.117o Anori (AM) ▼1.462

RR 3.252o Iracema (RR) ▲1.241 4.383o Amajari (RR) ▼844

PA 3.788o Brejo Grande do Araguaia (PA) ▲790 5.288o São Domingos do Capim (PA) ▼1.450

AP 4.221o Pedra Branca do Amapari (AP) ▲869 2.680o Serra do Navio (AP) ▼866

TO 857o Palmas (TO) ▲1.727 4.366o Tocantínia (TO) ▼869

MA 4.160o Ribamar Fiquene (MA) ▲1.244 4.490o Loreto (MA) ▼964

PI 4.094o Pedro Laurentino (PI) ▲1.089 4.356o Bertolínia (PI) ▼1.110

CE 3.247o Jucás (CE) ▲1.832 5.194o Potengi (CE) ▼601

RN 3.343o Tenente Laurentino Cruz (RN) ▲930 3.195o Ipueira (RN) ▼928

PB 3.332o São Sebastião de L. de Roça (PB) ▲922 2.473o Patos (PB) ▼1.039

PE 4.436o Tacaimbó (PE) ▲684 3.966o Toritama (PE) ▼1.499

AL 4929o Jaramataia (AL) ▲412 5.141o Piranhas (AL) ▼1.541

SE 4.212o Feira Nova (SE) ▲796 4.071o Neópolis (SE) ▼1.345

BA 2.785o Mucuri (BA) ▲2.110 4.810o Aramari (BA) ▼1.050

MG 1.249o Alterosa (MG) ▲1.320 2.673o Centralina (MG) ▼1.431

ES 510o Castelo (ES) ▲747 1.987o Guaçuí (ES) ▼1.170

RJ 1.746o Rio das Ostras (RJ) ▲1.029 2.547o São João da Barra (RJ) ▼1.204

SP 265o Tabapuã (SP) ▲1.390 1.608o Iperó (SP) ▼1.088

PR 1.198o Prado Ferreira (PR) ▲1.064 2.696o Reserva do Iguaçu (PR) ▼1.705

SC 1.119o Garopaba (SC) ▲1.096 1.564o Navegantes (SC) ▼1.015

RS 716o Palmitinho (RS) ▲1.066 2.630o São Valério do Sul (RS) ▼1.162

MS 2.301o Alcinópolis (MS) ▲1.721 1.623o Glória de Dourados (MS) ▼1.135

MT 840o Pontal do Araguaia (MT) ▲1.829 2.096o Campos de Júlio (MT) ▼1.641

GO 3.914o Vila Propício (GO) ▲1.074 4.390o Teresina de Goiás (GO) ▼1.182

Elaboração: Dirur/Ipea.

4.2.1  Os municípios da região Norte

A região Norte tinha, em 2000, 449 municípios. O município mais bem classifi-
cado foi o de Boa Vista (RR) com 0,7, muito embora Belém (PA) e Palmas (TO) 
tenham obtido mesmo índice com duas casas decimais.9 Uma análise dos estados da 
região mostra que, entre os dez municípios mais bem classificados da região Norte, 
Tocantins tem o maior número, três municípios; o Estado do Acre não possui ne-
nhum. Em relação aos municípios piores classificados, Jordão (AC) obteve o pior 
IDM-Educação dentre todos os municípios brasileiros, e após a padronização ficou 
com IDM-Educação zero. O Estado do Amazonas possui cinco municípios dentre 
os piores classificados, todos com índice entre 0,09 e 0,14; o Estado do Pará possui 
três municípios pertencentes à referida classificação (tabela 13).

9. Os IDM-Educação com mais casas decimais são respectivamente: 0,70412, 0,70238, 0,699502950276955.  Na comparação entre 
indicadores, utiliza-se sempre o IDM-Educação com cinco dígitos.
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A tabela A.1 (Anexo) mostra que dentre os dez municípios mais dinâmi-
cos da região Norte, o Estado do Tocantins é o que obteve melhores resultados. 
Além de Palmas, que ganhou 1.727 posições (em termos do ranking nacional), 
passando da posição 2.584o (IDM-Educação de 0,45) em 1991 para a posição 
857o (IDM-Educação de 0,70) em 2000. O Estado de Tocantins ainda obteve 
mais sete municípios entre os que mais ganharam e nenhum entre os que mais 
perderam posições. Por sua vez, os Estados do Amazonas, com seis municípios, 
e do Pará, com quatro, são os estados cujos municípios foram os que mais per-
deram posições entre 1991 e 2000. O município de Anori (AM) foi o que mais 
perdeu posições, 1.462 posições, tendo seu IDM-Educação variado de 0,35 em 
1991 para 0,33 em 2000. 

TABELA 13
os dez municípios melhores e os dez piores classificados da região norte em 2000

Posição Município (estado) IDM-Educação 2000 Posição Município (estado) IDM-Educação 2000

1o Boa Vista (RR) 0,70 449o Jordão (AC) 0,00
2o Belém (PA) 0,70 448o Itamarati (AM) 0,09
3o Palmas (TO) 0,70 447o Santa Rosa do Purus (AC) 0,10
4o Vilhena (RO) 0,68 446o Tapauá (AM) 0,11
5o Gurupi (TO) 0,66 445o Pauini (AM) 0,11
6o Porto Velho (RO) 0,65 444o Jutaí (AM) 0,12
7o Macapá (AP) 0,65 443o Anajás (PA) 0,12
8o Paraíso do Tocantins (TO) 0,64 442o Chaves (PA) 0,12
9o Ananindeua (PA) 0,64 441o Envira (AM) 0,14
10o Manaus (AM) 0,64 440o Melgaço (PA) 0,14

Elaboração: Dirur/Ipea.

4.2.2 Os municípios da região Nordeste

A região Nordeste, com seus 1.787 municípios em 2000, foi a que apresentou 
pior desempenho em relação ao IDM-Educação em 2000. Embora seus extre-
mos sejam melhores que os da região Norte (ou seja, os índices de seus municí-
pios melhores classificados são melhores que os índices dos municípios mais bem 
classificados da região Norte e, também, seus municípios mais mal classificados 
possuem IDM-Educação melhores do que os da região Norte), em média, os mu-
nicípios da região Nordeste possuem índices inferiores aos da região Norte. João 
Pessoa (PB), Recife (PE) e Natal (RN) apresentam IDM-Educação de 0,74 e se 
destacam entre os municípios da região. Guaribas (PI) obteve o menor índice da 
região, 0,13, enquanto o décimo município pior classificado, Branquinha (AL), 
teve índice de 0,19 (tabela 14). Quanto ao dinamismo (tabela A.2, no Anexo), o 
município mais dinâmico da região foi Mucuri (BA), que ganhou 2.110 posições 
no período, passando do índice 0,23 e posição 4.895o em 1991 para o índice 
0,55 e posição 2.785o em 2000. Já o município de Piranhas (AL), perdeu 1.541 
posições, passando da posição 3.600o para a 5.141o, com o índice variando de 
0,35 para 0,32. 
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TABELA 14
os dez municípios melhores e os dez piores classificados da região  
nordeste em 2000

Posição Município (estado) IDM-Educação 2000 Posição Município (estado) IDM-Educação 2000

1o João Pessoa (PB) 0,74 1.787o Guaribas (PI) 0,13
2o Recife (PE) 0,74 1.786o Fernando Falcão (MA) 0,14
3o Natal (RN) 0,74 1.785o Mirante (BA) 0,15
4o Aracaju (SE) 0,73 1.784o São João do Carú (MA) 0,17
5o Fortaleza (CE) 0,72 1.783o Jenipapo dos Vieiras (MA) 0,17
6o São Luís (MA) 0,72 1.782o Santana do Maranhão (MA) 0,17
7o Olinda (PE) 0,71 1.781o Caraúbas do Piauí (PI) 0,17
8o Salvador (BA) 0,71 1.780o Caxingó (PI) 0,18
9o Paulista (PE) 0,70 1.779o Itaipava do Grajaú (MA) 0,19
10o Campina Grande (PB) 0,68 1.778o Branquinha (AL) 0,19

Elaboração: Dirur/Ipea.

4.2.3 Os municípios da região Sudeste

Na região Sudeste, onde existiam 1.666 municípios em 2000, encontra-se o mu-
nicípio de melhor IDM-Educação, São Caetano do Sul (SP), que obteve índice 
igual a 1. Entre os dez municípios mais bem classificados, o Estado de São Paulo 
possui oito municípios, demonstrando assim o bom desempenho do estado em 
termos educacionais. Por outro lado, o Estado de Minas Gerais possui os dez municí-
pios mais mal classificados no IDM-Educação em 2000. O município classificado da 
região é o de São João das Missões (MG), com 0,29, e o décimo é Bonito de Minas 
(MG), conforme tabela 15.

São Paulo, da mesma forma, possui o número mais elevado de municípios 
com maior ganho de posições, sete entre dez municípios, sendo que o mais di-
nâmico foi Tabapuã (SP), que subiu 1.390 posições, e Bertioga (SP), o décimo 
mais dinâmico com o ganho de 1.022 posições. Em termos de perdas de posições, 
o Estado de Minas Gerais conta com sete municípios. Centralina (MG) foi o 
município que mais perdeu posições, passando da posição 1.742o para a posição 
2.673o, conforme tabela A.6 (anexo).

TABELA 15
os dez municípios melhores e os dez piores classificados da região  
sudeste em 2000

Posição Município (estado) IDM-Educação 2000 Posição Município (estado) IDM-Educação 2000

1o São Caetano do Sul (SP) 1,00 1.666o São João das Missões (MG) 0,29
2o Santos (SP) 0,96 1.665o Ninheira (MG) 0,32
3o Niterói (RJ) 0,95 1.664o Novo Oriente de Minas (MG) 0,33
4o Vitória (ES) 0,92 1.663o Fruta de Leite (MG) 0,35
5o Adamantina (SP) 0,89 1.662o Josenópolis (MG) 0,35
6o Presidente Prudente (SP) 0,89 1.661o Verdelândia (MG) 0,36
7o Ilha Solteira (SP) 0,89 1.660o Indaiabira (MG) 0,36
8o Assis (SP) 0,88 1.659o Crisólita (MG) 0,36
9o São José do Rio Preto (SP) 0,88 1.658o Matias Cardoso (MG) 0,36
10o Araraquara (SP) 0,87 1.657o Bonito de Minas (MG) 0,37

Elaboração: Dirur/Ipea. 
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4.2.4 Os municípios da região Sul
A região Sul contava com 1.159 municípios em 2000 e foi a região que obteve 
o melhor IDM-Educação dentre as cinco regiões brasileiras. A tabela 16 traz os 
dados dos dez municípios melhores e os dez piores da região. O destaque positivo 
nessa região é o Estado de Santa Catarina, que tem quatro municípios entre os 
dez mais bem classificados e somente um município entre os dez piores. Floria-
nópolis (SC), com IDM-Educação de 0,93; foi o primeiro colocado da região; e 
Tunas do Paraná (PR) com 0,38 foi o último colocado.

Quanto ao dinamismo (tabela A.8, Anexo), Santa Catarina possui cinco dos 
dez municípios que mais ganharam posições, sendo que o município de Garopava 
(SC) ganhou 1.096 posições; passando de 2.215o para 1.119o, e IDM-Educação 
de 0,62 para 0,64.  O Paraná teve três entre os dez municípios que mais ganharam 
posições, sendo que Anahy (PR) foi o quarto que mais ganhou posições; passan-
do de 2.705o em 1991 para 1.641o em 2000. Em relação à perda de posições, o 
Estado do Paraná possui cinco dos dez municípios que mais perderam posições. 
Reserva do Iguaçu (PR), com 1.705 posições perdidas, foi o município que mais 
perdeu na região, passando de 991o para 2.696o. O município de São Valério do 
Sul (RS) perdeu 1.162 posições e ocupa a segunda colocação entre os que mais 
perderam na região. 

TABELA 16
os dez municípios melhores e os dez piores classificados da região sul em 2000

Posição Município (estado) IDM-Educação 2000 Posição Município (estado) IDM-Educação 2000
1o Florianópolis (SC) 0,93 1.159o Tunas do Paraná (PR) 0,38
2o Balneário Camboriú (SC) 0,92 1.158o Laranjal (PR) 0,41
3o Porto Alegre (RS) 0,92 1.157o Ortigueira (PR) 0,42
4o Curitiba (PR) 0,89 1.156o Doutor Ulysses (PR) 0,42
5o Maringá (PR) 0,89 1.155o Marquinho (PR) 0,44
6o Frederico Westphalen (RS) 0,88 1.154o Reserva (PR) 0,45
7o Joaçaba (SC) 0,88 1.153o Cerro Azul (PR) 0,45
8o Santa Maria (RS) 0,88 1.152o Diamante do Sul (PR) 0,46
9o Caxias do Sul (RS) 0,87 1.151o Cerro Negro (SC) 0,46
10o Tubarão (SC) 0,86 1.150o Coronel Domingos Soares (PR) 0,47

Elaboração: Dirur/Ipea. 

4.2.5 Os municípios da região Centro-Oeste
Em 2000 a região Centro-Oeste contava com 446 municípios. A tabela 17 traz os 
dez municípios mais bem classificados e os dez piores da região no que concerne 
ao IDM-Educação em 2000. O município que obteve melhor índice na região 
foi Goiânia (GO) com 0,81; Brasília (DF) conseguiu a segunda colocação com o 
mesmo índice, 0,81. Cavalcante (GO) foi o município mais mal classificado da 
região, obteve índice de 0,25. Entre os municípios mais mal classificados, o Esta-
do de Goiás conta com sete dos dez municípios, o que sugere grande discrepância 
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em termos educacionais, visto que, como apontado anteriormente, conta com 
dois entre os dez mais bem classificados e sete entre os dez piores.

Analisando-se o dinamismo entre 1991 e 2000, o município que mais ga-
nhou posições foi o de Pontal do Araguaia (MT), que passou da posição 2.669o 
em 1991 para posição 840o em 2000, subindo 1.829 posições. Alcinópolis (MS) 
passou da posição 4.022o para a posição 2.301o, ganhando 1.721 posições (ver 
tabela A.9, no Anexo). Com relação à perda de posições, Campos de Júlio (MT) 
passou da posição 455o para a posição 2.096o, perdendo 1.641 posições. Ca-
narana (MT) passou da posição 1.467o para a posição 2.703o, perdendo 1.236 
posições (tabela A.10, no Anexo). 

TABELA 17
os dez municípios melhores e os dez piores classificados da região  
centro-oeste em 2000

Posição Município (estado) IDM-Educação 2000 Posição Município (estado) IDM-Educação 2000
1o Goiânia (GO) 0,81 446o Cavalcante (GO) 0,25
2o Brasília (DF) 0,81 445o Nossa Senhora do Livramento (MT) 0,37
3o Cuiabá (MT) 0,79 444o Teresina de Goiás (GO) 0,40
4o Campo Grande (MS) 0,79 443o Porto Estrela (MT) 0,40
5o Fátima do Sul (MS) 0,76 442o Buritinópolis (GO) 0,41
6o Catalão (GO) 0,76 441o São Domingos (GO) 0,41
7o Dourados (MS) 0,75 440o Guarani de Goiás (GO) 0,42
8o Três Lagoas (MS) 0,74 439o Monte Alegre de Goiás (GO) 0,42
9o Barra do Garças (MT) 0,72 438o Campinápolis (MT) 0,42
10o Rondonópolis (MT) 0,72 437o Sítio d’Abadia (GO) 0,42

Elaboração: Dirur/Ipea.

5 consideraçÕes Finais

Este trabalho teve o intuito de analisar a evolução de vários indicadores edu-
cacionais nos municípios brasileiros entre 1991 e 2000. Com isso, foi possível 
caracterizar as desigualdades em termos regionais e discutir a evolução dessas desi-
gualdades ao longo dos últimos anos. Em razão do grande número de indicadores 
utilizados na análise, utilizou-se a técnica de componentes principais para criar 
um índice educacional sintético. Assim, a partir da construção do Índice de De-
senvolvimento Municipal da Educação (IDM-Educação), buscou-se fazer uma 
síntese das condições educacionais da população nesses municípios. Ademais, 
analisou-se como foi a evolução desse índice entre 1991 e 2000.

O índice construído buscou sintetizar os indicadores educacionais captando 
basicamente três aspectos: o acesso à educação, as características do sistema edu-
cacional e os resultados desse sistema. Assim, em relação ao acesso, trabalhou-se 
com a divisão dos níveis educacionais que constam da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB): educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino 
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superior. As características do sistema educacional foram captadas pelos indicado-
res de recursos humanos (qualificação do corpo docente) e produtividade/rendi-
mento (taxa de distorção da idade/série ou atraso escolar). Por fim, os resultados 
(ou situação) do processo educacional que estão refletidos no nível de instrução 
da população foram captados pela taxa de analfabetismo e pela média de anos de 
estudo da população.

Baseando-se nesses aspectos discutidos anteriormente, calculou-se, a partir 
do método de componentes principais, o IDM-Educação, utilizando, ao todo, 
nove indicadores: percentual de crianças de 5 a 6 anos na escola, percentual de 
crianças de 7 a 14 anos com acesso ao curso fundamental, percentual de adoles-
centes de 15 a 17 anos com acesso ao ensino médio, percentual de pessoas de 18 a 
24 com acesso ao curso superior, percentual de crianças de 7 a 14 anos com mais 
de um ano de atraso escolar, percentual de professores do fundamental residentes 
com curso superior, média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de 
idade, percentual de pessoas de 15 anos ou mais analfabetas e percentual de crian-
ças de 10 a 14 anos analfabetas.

Os resultados obtidos pela análise do IDM-Educação mostram que os mu-
nicípios da região Nordeste, em geral, apresentam situação educacional pior que 
a média nacional e demais regiões. Por sua vez, verifica-se que os municípios da 
região Sul do país têm uma situação educacional melhor que os municípios das 
demais regiões. No entanto, depreende-se da mesma análise que tal situação está 
mudando, visto que, entre 1991 e 2000, os municípios das regiões mais atrasadas, 
i. e., com baixos IDM-Educação, obtiveram um maior aumento de seus índices 
quando comparados com os municípios das regiões mais desenvolvidas. Os resul-
tados revelam, da mesma forma, que o município com maior IDM-Educação é o 
de São Caetano do Sul (SP) e o com o menor indicador é o de Jordão (AC).
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ANEXO
os mUnicípios da reGião norTe

TABELA A.1
os dez municípios da região norte que ganharam mais posições no  
período de 1991-2000

Posição Município (estado) IDM-Educação 
1991

Posição em 
1991

IDM-Educação 
2000

Posição em 
2000

Número de 
posições que o 
município subiu

1o Palmas (TO) 0,45 2.584o 0,70 857o ▲1.727
2o Sampaio (TO) 0,23 4.931o 0,46 3.669o ▲1.262
3o Iracema (RR) 0,27 4.493o 0,50 3.252o ▲1.241
4o Aguiarnópolis (TO) 0,25 4.733o 0,47 3.571o ▲1.162
5o Cantá (RR) 0,26 4.609o 0,48 3.487o ▲1.122
6o Angico (TO) 0,27 4.445o 0,50 3.327o ▲1.118
7o Maurilândia do Tocantins (TO) 0,20 5.151o 0,43 4.043o ▲1.108
8o São Sebastião do Tocantins (TO) 0,22 4.980o 0,44 3.922o ▲1.058
9o Buriti do Tocantins (TO) 0,25 4.677o 0,46 3.639o ▲1.038
10o Tupirama (TO) 0,18 5.236o 0,42 4.222o ▲1.014

Elaboração: Dirur/Ipea, com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.

TABELA  A.2
os dez municípios da região norte que perderam mais posições no  
período de 1991-2000

Posição Município (estado) IDM-Educação 
1991

Posição em 
1991

IDM-Educação 
2000

Posição em 
2000

Número de 
posições que o 

município desceu
440o Limoeiro do Ajuru (PA) 0,33 3.775o 0,34845177 4.955o ▼1.180
441o Rio Preto da Eva (AM) 0,37 3.429o 0,38128100 4.628o ▼1.199
442o Urucará (AM) 0,43 2.864o 0,42751239 4.080o ▼1.216
443o Uarini (AM) 0,30 4.189o 0,19296142 5.472o ▼1.283
444o São Paulo de Olivença (AM) 0,30 4.185o 0,18648484 5.476o ▼1.291
445o Nova Olinda do Norte (AM) 0,33 3.771o 0,33397078 5.076o ▼1.305
446o Santa Cruz do Arari (PA) 0,33 3.787o 0,33201835 5.093o ▼1.306
447o Santarém Novo (PA) 0,39 3.201o 0,39156546 4.512o ▼1.311
448o São Domingos do Capim (PA) 0,33 3.838o 0,29305389 5.288o ▼1.450
449o Anori (AM) 0,35 3.655o 0,32808105 5.117o ▼1.462

Elaboração: Dirur/Ipea, com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.

os mUnicípios da reGião nordesTe

TABELA A.3 
os dez municípios da região nordeste que ganharam mais posições no  
período de 1991-2000

Posição Município (estado) IDM–Educação 
1991

Posição em 
1991

IDM–Educação 
2000

Posição em 
2000

Número de 
posições que o 
município subiu

1o Mucuri (BA) 0,23 4.895o 0,55 2.785o ▲2.110
2o Jucás (CE) 0,21 5.079o 0,50 3.247o ▲1.832
3o Alcobaça (BA) 0,22 5.013o 0,46 3.702o ▲1.311
4o Carnaubal (CE) 0,22 5.016o 0,45 3.769o ▲1.247
5o Ribamar Fiquene (MA) 0,14 5.404o 0,42 4.160o ▲1.244
6o Novo Triunfo (BA) 0,19 5.195o 0,44 3.970o ▲1.225
7o Catunda (CE) 0,19 5.181o 0,43 4.057o ▲1.124
8o São Félix do Coribe (BA) 0,26 4.546o 0,48 3.436o ▲1.110
9o Ararendá (CE) 0,19 5.228o 0,42 4.122o ▲1.106
10o Tejuçuoca (CE) 0,20 5.134o 0,43 4.041o ▲1.093

Elaboração: Dirur/Ipea, com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.
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TABELA  A.4
os dez municípios da região nordeste que perderam mais posições no  
período de 1991-2000

Posição Município (estado) IDM-Educação 
1991

Posição em 
1991

IDM-Educação 
2000

Posição em 
2000

Número de 
posições que o 

município desceu
1.778o Santa Luzia do Norte (AL) 0,40 3.109o 0,41 4.248o ▼1.139
1.779o Tamandaré (PE) 0,33 3.765o 0,34 5.024o ▼1.259
1.780o Nazaré da Mata (PE) 0,54 1.501o 0,55 2.786o ▼1.285
1.781o Lagoa do Ouro (PE) 0,33 3.831o 0,32 5.161o ▼1.330
1.782o Garanhuns (PE) 0,55 1.396o 0,56 2.738o ▼1.342
1.783o Neópolis (SE) 0,44 2.726o 0,43 4.071o ▼1.345
1.784o Condado (PE) 0,47 2.442o 0,45 3.819o ▼1.377
1.785o Arcoverde (PE) 0,59 936o 0,59 2.395o ▼1.459
1.786o Toritama (PE) 0,46 2.467o 0,44 3.966o ▼1.499
1.787o Piranhas (AL) 0,35 3.600o 0,32 5.141o ▼1.541

Elaboração: Dirur/Ipea, com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.

os mUnicípios da reGião sUdesTe

TABELA A.5
os dez municípios da região sudeste que ganharam mais posições no  
período de 1991-2000

Posição Município (estado) IDM-Educação 
1991

Posição em 
1991

IDM-Educação 
2000

Posição em 
2000

Número de 
posições que o 
município subiu

1o Tabapuã (SP) 0,53 1.655o 0,77 265o ▲1.390
2o Engenheiro Coelho (SP) 0,53 1.689o 0,75 348o ▲1.341
3o Alterosa (MG) 0,45 2.569o 0,67 1.249o ▲1.320
4o Santa Lúcia (SP) 0,53 1.679o 0,74 399o ▲1.280
5o Fernão (SP) 0,49 2.205o 0,69 982o ▲1.223
6o Itupeva (SP) 0,50 2.069o 0,69 977o ▲1.092
7o Itaóca (SP) 0,40 3.147o 0,61 2.103o ▲1.044
8o Lontra (MG) 0,29 4.223o 0,51 3.185o ▲1.038
9o Rio das Ostras (RJ) 0,44 2.775o 0,63 1.746o ▲1.029
10o Bertioga (SP) 0,55 1.388o 0,75 366o ▲1.022

Elaboração: Dirur/Ipea, com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.

TABELA  A.6
os dez municípios da região sudeste que perderam mais posições no  
período de 1991-2000

Posição Município (estado) IDM-Educação 
1991

Posição em 
1991

IDM-Educação 
2000

Posição em 
2000

Número de 
posições que o 

município desceu
1.666o Paraíba do Sul (RJ) 0,63 597o 0,64 1.708o ▼1.111
1.665o Elói Mendes (MG) 0,62 664o 0,63 1.786o ▼1.122
1.664o Santana do Jacaré (MG) 0,52 1.784o 0,54 2.922o ▼1.138
1.663o Planura (MG) 0,63 553o 0,64 1.714o ▼1.161
1.662o Guaçuí (ES) 0,60 817o 0,62 1.987o ▼1.170
1.661o São João da Barra (RJ) 0,56 1.343o 0,57 2.547o ▼1.204
1.660o Conceição das Alagoas (MG) 0,56 1.305o 0,58 2.515o ▼1.210
1.659o Monte Santo de Minas (MG) 0,60 797o 0,61 2.131o ▼1.334
1.658o Manhumirim (MG) 0,60 908o 0,59 2.318o ▼1.410
1.657o Centralina (MG) 0,57 1.242o 0,56 2.673o ▼1.431

Elaboração: Dirur/Ipea, com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.
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os mUnicípios da reGião sUl

TABELA A.7 
os dez municípios da região sul que ganharam mais posições no  
período de 1991-2000

Posição Município (estado) IDM-Educação 
1991

Posição em 
1991

IDM-Educação 
2000

Posição em 
2000

Número de 
posições que o 
município subiu

1o Garopaba (SC) 0,49 2.215o 0,68 1.119o ▲1.096
2o Ouro Verde (SC) 0,49 2.167o 0,68 1.082o ▲1.085
3o Palmitinho (RS) 0,52 1.782o 0,71 716o ▲1.066
4o Anahy (PR) 0,44 2.705o 0,64 1.641o ▲1.064
5o Prado Ferreira (PR) 0,48 2.262o 0,68 1.198o ▲1.064
6o Marmeleiro (PR) 0,51 1.940o 0,69 961o ▲979
7o Braço do Trombudo (SC) 0,52 1.718o 0,71 759o ▲959
8o Lindóia do Sul (SC) 0,54 1.596o 0,72 643o ▲953
9o Santo Expedito do Sul (RS) 0,52 1.767o 0,70 820o ▲947
10o Cordilheira Alta (SC) 0,52 1.766o 0,70 823o ▲943

Elaboração: Dirur/Ipea, com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.

TABELA  A.8
os dez municípios da região sul que perderam mais posições no  
período de 1991-2000

Posição Município (estado) IDM-Educação 
1991

Posição em 
1991

IDM-Educação 
2000

Posição em 
2000

Número de posições 
que o município 

desceu
1.150o Benedito Novo (SC) 0,62 695o 0,64 1.663o ▼968
1.151o Ibaiti (PR) 0,55 1.441o 0,58 2.422o ▼981
1.152o Navegantes (SC) 0,63 549o 0,65 1.564o ▼1.015
1.153o Capela de Santana (RS) 0,56 1.307o 0,59 2.349o ▼1.042
1.154o Clevelândia (PR) 0,61 783o 0,63 1.857o ▼1.074
1.155o Palmas (PR) 0,59 1.004o 0,61 2.125o ▼1.121
1.156o Butiá (RS) 0,60 869o 0,62 2.010o ▼1.141
1.157o Piraquara (PR) 0,56 1.281o 0,58 2.427o ▼1.146
1.158o São Valério do Sul (RS) 0,55 1.468o 0,57 2.630o ▼1.162
1.159o Reserva do Iguaçu (PR) 0,59 991o 0,56 2.696o ▼1.705

Elaboração: Dirur/Ipea, com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.

os mUnicípios da reGião cenTro-oesTe

TABELA A.9
os dez municípios da região centro-oeste que ganharam mais posições  
no período de 1991-2000

Posição Município (estado) IDM-Educação 
1991

Posição em 
1991

IDM-Educação 
2000

Posição em 
2000

Número de 
posições que o 
município subiu

1o Pontal do Araguaia (MT) 0,45 2.669o 0,70 840o ▲1.829
2o Alcinópolis (MS) 0,31 4.022o 0,59 2.301o ▲1.721
3o Ivinhema (MS) 0,49 2.181o 0,70 859o ▲1.322
4o Novo Mundo (MT) 0,29 4.281o 0,52 3.075o ▲1.206
5o Bataguassu (MS) 0,50 2.063o 0,70 910o ▲1.153
6o Gaúcha do Norte (MT) 0,19 5.175o 0,43 4.033o ▲1.142
7o Vila Propício (GO) 0,22 4.988o 0,44 3.914o ▲1.074
8o Selvíria (MS) 0,42 2.901o 0,63 1.837o ▲1.064
9o Alto Horizonte (GO) 0,35 3.608o 0,57 2.545o ▲1.063
10o Santo Antônio da Barra (GO) 0,33 3.832o 0,55 2.827o ▲1.005

 Elaboração: Dirur/Ipea, com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.
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TABELA  A.10
os dez municípios da região centro-oeste que perderam mais posições 
no período de 1991-2000

Posição Município (estado) IDM-Educação 
1991

Posição em 
1991

IDM-Educação 
2000

Posição em 
2000

Número de posições 
que o município 

desceu
437o Ladário (MS) 0,66 397o 0,67 1.265o ▼868
438o Aloândia (GO) 0,54 1.524o 0,58 2.460o ▼936
439o Panamá (GO) 0,52 1.746o 0,56 2.686o ▼940
440o Cotriguaçu (MT) 0,45 2.583o 0,47 3.534o ▼951
441o Nova América (GO) 0,51 1.866o 0,55 2.833o ▼967
442o Palmelo (GO) 0,60 834o 0,62 1.883o ▼1.049
443o Glória de Dourados (MS) 0,64 488o 0,64 1.623o ▼1.135
444o Teresina de Goiás (GO) 0,39 3.208o 0,40 4.390o ▼1.182
445o Canarana (MT) 0,55 1.467o 0,56 2.703o ▼1.236
446o Campos de Júlio (MT) 0,65 455o 0,61 2.096o ▼1.641

Elaboração: Dirur/Ipea, com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.


