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RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a relação existente entre educação e 
pobreza nos estados Brasileiros, para o período compreendido entre 1995 e 2007. Para 
tanto, utiliza-se como metodologia a estimação de dois modelos econométricos para 
dados em painel, que tomam o nível de pobreza como variável dependente e o nível de 
educação como variável explicativa, uma dummy para os estados do Nordeste, a 
participação da agricultura no PIB dos estados e uma variável de tendência como 
controles. Para se mensurar o nível de educação, utilizaram-se as variáveis anos de 
estudo médio no primeiro modelo e a proporção de alfabetizados por estado no 
segundo modelo. Os resultados da estimação de ambos os modelos empregando-se 
efeitos aleatórios apontam que o nível de educação se relacionou negativamente com o 
nível de pobreza durante o período. Além disto, o nível de pobreza médio do Nordeste 
mostrou-se maior do que a média do restante do país, tudo o mais constante. Para o 
modelo que emprega a proporção de alfabetizados como proxy do nível de educação, 
observou-se que houve, no período, uma redução no nível de pobreza no Brasil e que 
estados  com maior participação do setor agropecuário sobre o PIB apresentaram maior 
nível de pobreza. 
 
Palavras Chave: Educação, Alfabetização, Pobreza, Dados em Painel e Nordeste 
 
. 
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ABSTRACT 
 
 
The present study intends to investigate the relationship between education and poverty 
in Brazilian's states for the period comprehended between 1995 and 2007. As such, we 
used as methodology the estimation of two econometric models for panel data, which 
took the poverty level as the dependent variable and the level of education, a dummy for 
Northeast states and control variables as independent variables. The control variables 
chosen were participation of rural sector in total GDP and time. To measure the level of 
education we used in a first model the average years of schooling and in a second 
model the number of literate citizens per state. The results of the estimation of both 
models using random effects suggest that the level of education was negatively related 
with the poverty level during the period. Moreover, the poverty level in Northeast has 
shown to be greater than in the rest of Brazil, every thing else held constant. Regarding 
the model that uses the number of literate as proxy to the level of education, we observe 
a reduction of the poverty level in Brazilian's states for the sample period and that the 
states with greater participation of the rural sector in it’s GDP showed greater poverty 
level. 
 
Keywords: Education, Literacy, Poverty, Panel Data and Northeast  
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1 INTRODUÇÃO 

   
 

A educação é uma importante ferramenta para o desenvolvimento 

econômico de qualquer sociedade de mercado e é um dos serviços oferecidos pelo 

Estado, justamente porque o seu benefício social é maior que o seu custo de 

fornecimento. Um maior nível educacional pode ter vários efeitos positivos numa 

sociedade como: elevar a produtividade repercutindo, também, sobre os salários e 

consequentemente sobre a pobreza, aumentar a informação dos indivíduos bem como 

suas fontes de inovações, tornar mais fácil o acesso aos bens oferecidos pelo Estado, 

diminuir as diferenças individuais ao tornar as pessoas mais consciente dos seus 

direitos e deveres entre outros aspectos, assim como destacado por Sen. 

 

O presente trabalho busca diagnosticar situações de forma a estabelecer 

motivações para se dar resposta face às tendências que se remete a uma visão 

apurada de fatos que norteiam o destino do desenvolvimento de uma determinada 

região, neste caso a Região Nordeste será o parâmetro de comparação, considerando 

um intervalo de tempo de 13 anos – 1995 a 2007 - e visa indagar para entender qual o 

rumo do desenvolvimento e qualidade de vida da população em contexto. 

 

O objetivo dessa dissertação é realizar uma análise do Brasil traçando um 

paralelo com o Nordeste em função da relação entre educação e pobreza, visando 

estabelecer até que ponto os investimentos no seguimento educação pode afetar 

positivamente a redução da pobreza nos Estados Brasileiros. Destacando que todas as 

análises realizadas estão fundamentadas pela teoria econômica e evidências empíricas 

pesquisadas na literatura disponibilizada, entre as quais documentos produzidos pelo 

LEP – Laboratórios de Estudos da Pobreza, vinculado à UFC/CAEN. 

 

A referência teórica para a realização do trabalho deriva de uma série de 

estudos que lida fundamentalmente com identificação das desigualdades e, 

consequentemente, se estabelece respostas para adoção de políticas educacionais 
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futuras visando o aumento do capital humano, com base em conhecimento passado e 

neste caso o tempo em foco é 1995 – 2007, onde a análise dos resultados possa 

contribuir em aplicações nas políticas para reduzir os desníveis da pobreza no presente 

e, assim, coibir as limitações em função da restrição ao acesso, democratização e 

qualidade da educação ofertada, principalmente, na Região Nordeste. 

 

A reunião desses elementos com seus respectivos dados permitem criar um 

conjunto teórico de informações para estudo das relações entre: educação e 

desenvolvimento; educação e pobreza; e educação e elasticidade dada à variação 

adotada pelo modelo utilizado. A relação objetiva decorrente das análises das 

correlações entre essas variáveis e a respectiva importância das mesmas para mostrar 

a redução da pobreza, indigência e desigualdade da população nordestina é entendida 

como pobreza absoluta, ou seja, pessoas que não têm qualquer tipo de renda garantida 

e sistematizada mensalmente. 

 

Nos estudos que tratam sobre o assunto, é comum a utilização do nível de 

educação como variável explicativa para o nível de pobreza (ou renda) e desigualdade. 

As demais variáveis mudam em conformidade com o interesse da pesquisa e o 

contexto histórico ao qual a mesma encontra-se inserida no trabalho produzido por 

BERNI, BARRETO e SIQUEIRA (2007), intitulado: Determinantes Recentes da 

Desigualdade Salarial no Nordeste do Brasil.  

 

Dentre as demais variáveis comumente utilizadas e estudadas para explicar 

pobreza estão: sexo, raça, região geográfica, etc. Verifica-se, entretanto, em trabalhos 

empíricos que a capacidade explicativa destas variáveis para o nível de pobreza é 

quase sempre superada pela variável nível de educação.  

 

O motivo da relevância do nível educacional para a explicação do nível de 

pobreza está no fato de um aumento em capital humano elevar, em média, a 

capacidade do indivíduo de produzir mais, e, com isto, ser recompensado com salários 
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maiores. A versão detalhada do exposto encontra-se em NOGUEIRA (2006), Income 

Inequality and Barriers to Human Capital Accumulation in Brazil. 

 

Dentro do estudo investiga-se, também, a relação existente entre o nível de 

pobreza e educação nos estados brasileiros, para os anos compreendidos entre 1995 e 

2007. Sendo o foco pobreza versus educação o principal delineamento do estudo. 

 

Como se verá nos resultados deste trabalho e na revisão de literatura, o 

problema do nível de pobreza e nível educacional é particularmente forte para os 

estados nordestinos. Por isto, eles receberão atenção especial na análise. 

 

A consecução deste trabalho contou com a utilização de diversas fontes de 

pesquisa, sobretudo os trabalhos do LEP - Laboratório de Estudos da Pobreza, da 

Universidade Federal do Ceará, que possui vasta e diversificada literatura sobre os 

determinantes do nível de pobreza no Brasil. Neste sentido, também será objetivo deste 

trabalho apresentar uma revisão da literatura sobre este tema. 

 

A metodologia do trabalho conta com a estimação de modelos para dados 

em painel. Eles buscam explicar a evolução do nível de pobreza dos estados brasileiros 

através das variáveis nível educacional, região geográfica, na qual o estado encontra-

se inserido (se dentro ou fora do Nordeste), participação do setor agropecuário no PIB 

do estado e uma variável de tendência, que irá captar se houve, no período analisado, 

redução ou aumento do nível de pobreza. 

 

Além desta seção introdutória, este trabalho está dividido em mais quatro 

seções.  Na seção 2, é tracejado um elenco de trabalhos existentes que ajudam a 

melhor entender os parâmetros dimensionais dos limites que determinam o tamanho da 

pobreza em função da renda e até onde a falta de educação formal agrava a pobreza 

conduzindo a população a um estado de indigência ao mesmo tempo em que se faz 

uma revisão bibliográfica determinando paramentos entre pobreza e educação e 

pobreza e desenvolvimento. Na seção 3, é descrita a metodologia econométrica do 
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trabalho, bem como a fonte de dados para a estimação dos modelos apresentados e 

elaboração de estatísticas descritivas. Na seção 4, serão demonstrados os resultados, 

regressões, bem como um resumo das estatísticas descritivas da base de dados. 

Finalmente, na quinta seção fazem-se as considerações finais com a conclusão do 

trabalho, destacando os resultados da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Dentre os estudos sobre o que é pobreza e qual seu tamanho, de forma 

pioneira ROWNTREE (1901), na cidade de Nova York e na Inglaterra, em suas 

pesquisas estabelece uma linha de pobreza onde esta seria mais bem dimensionada ao 

se estabelecer um parâmetro de valor a ser usado como linha de pobreza, a partir de 

preços e quantidades de um conjunto de itens necessários para abastecer uma família 

considerando o tamanho desta família, e este estudo é sugestivo pelo seu pioneirismo 

no entendimento do que é pobreza e seu tamanho. 

 

O Human Development Report (HDR) de 1997 define pobreza como sendo a 

negação de oportunidades de escolha mais elementares para o desenvolvimento 

humano, tais como o de ter uma vida longa, saudável, com padrão adequado de 

liberdade, respeito por parte de terceiros, etc. 

 

Historicamente, a pesquisa sobre educação se concentrou somente em 

estudos descritivos que no máximo adicionavam tabelas e frequências e, raramente, 

usavam-se correlações e análise de regressão. DI DIO (1974, p. 520) assim se 

expressa: 1. A esmagadora maioria das investigações são históricas ou estudos 

descritivos, levantamentos e outros enfoques não-experimentais. 2. O instrumento de 

medida preferido é o questionário. 3. Quando são empregadas técnicas estatísticas, 

trata-se usualmente de percentagens e coeficientes de correlação. 

 

Foi a partir da década de 1970 que começaram a aparecer os estudos 

multidimensionais. VELLOSO (1984) “estudou a questão da relação distribuição de 

renda x educação x políticas de Estado com base em hipóteses sugeridas por estudos 

econômicos e sociológicos. Trabalhou com um modelo de regressão múltipla, aplicado 

a dados de uma amostra de trabalhadores do sexo masculino, no setor urbano, que 

perceberam algum rendimento (a fonte foi o Censo Demográfico do Brasil)”.  
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OLIVEIRA E CARVALHO (2007), em seu trabalho O Papel da Educação na 

Redução da Desigualdade de Renda e no Combate à Pobreza, esclarece que a teoria 

do capital humano mostra que indivíduos mais educados são mais produtivos e, por 

isso, possuem maiores rendimentos e melhores condições de investir no acúmulo de 

escolaridade. 

 

Ainda enfatizando os autores citados anteriormente, estes afirmam que, 

todavia, famílias pobres tendem a apresentar uma renda que não permite a elas 

investirem na escolaridade de seus membros, principalmente na escolaridade dos 

filhos. Dessa forma, a não escolarização dos filhos pode perpetuar o estado de pobreza 

numa família de baixa renda, a conhecida armadilha da pobreza. 

 

GOUVEIA (1980) também nos mostra que no início do século XX, embora o 

tecnicismo predominante nas ciências nos levasse a entender que existia estudo 

quantitativo sobre a educação brasileira, mas rejeitado a tese segundo estudos de Di 

DIO (1974) e do próprio GOUVEIA (1980), onde chegam à mesma conclusão: primeiro, 

que a pesquisa em educação era muito escassa e mesmo incipiente até então; e, 

segundo, que, além disso, dos estudos levantados pelos autores citados, 71% não 

eram estudos que utilizavam dados quantitativos e, dentre os que os utilizavam, a 

maioria empregava apenas análise descritiva de tabelas de frequências, algumas 

poucas correlações e raríssimos estudos empregavam análise multidimensional. 

 

NEY, CARVALHO E SOUZA (2008), no Artigo Desigualdade Entre Ricos e 

Pobres no Acesso à Educação no Brasil Rural e Urbano, analisa o nível de 

desigualdade de oportunidades educacionais no meio rural e conclui afirmando que a 

principal forma de aumentar o grau de escolaridade de uma sociedade é elevando a 

frequência escolar e o tempo de permanência das crianças e jovens nas escolas, algo 

que, no Brasil, é considerado essencial para a redução da desigualdade de 

rendimentos. 
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ROCHA (2003) analisa quanto ao estabelecimento de uma linha de pobreza, 

que existem três grupos de países ranquiados dentro de critérios definidos a partir de 

uma correlação de fatores, sendo que para o primeiro grupo estão os países os quais a 

renda nacional é insuficiente para garantir o mínimo considerado como necessário a 

cada um de seus cidadãos.  

 

No segundo grupo encontram-se os países desenvolvidos, onde a renda per 

capta é elevada e a desigualdade entre os indivíduos é compensada por transferências 

de renda e pela universalização do acesso aos serviços públicos de boa qualidade. 

 

Por fim, existe um terceiro grupo localizado em zona intermediária onde é 

detectado que o montante da renda seria suficiente para garantir o mínimo necessário a 

todos de forma que a persistência da pobreza absoluta se deve à incapacidade na 

gestão da macroeconomia local, consubstanciado por uma má distribuição de renda. 

Ou seja, o problema não está na geração de riqueza, mas sim na incompetência dos 

gestores em distribuir o excedente econômico gerado por uma sociedade. 

 

Portanto, posicionado acima do conceito do que é linha de pobreza em 

qualquer parâmetro, o Brasil, e consequentemente o nordeste, se classifica no terceiro 

grupo, constatando-se que a pobreza absoluta em alguns pontos do nordeste está 

diretamente ligada a uma correlação negativa com a renda per capta, que um maior 

grau de participação efetiva da sociedade nos meios educacionais tende de forma 

proporcional na redução das desigualdades através de uma melhor distribuição de 

renda ocasionada pelo acesso mais fácil ao mercado de trabalho e aos melhores 

empregos, contudo as pessoas não se empregam bem se não tiverem estudo 

acumulado e definição técnico/profissional. 

 

Partindo desta premissa, é identificado que não são os países pobres que 

estudam a pobreza e suas complicações e sim os países em desenvolvimento que 

primeiro começam a estabelecer parâmetros ao separar a pobreza absoluta da pobreza 

relativa, em suma estabelecem escalas de pobreza. 
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Ainda, ROCHA (2005) argumenta corroborando com ROWNTREE (1901), ou 

seja, 110 anos após, que o estágio mais visível para se estabelecer o que é pobreza 

absoluta pode ser balizado na inexistência de alimentação para a pessoa, 

consubstanciado pela falta de condição econômica em esta, de forma própria, ser 

suprida desta condição, mesmo assim, este fato é discutível quanto ao tamanho desta 

pobreza. 

 

DRIAIBE (2003), CARDOSO JR., JACCOUD (2005), CASTRO e CARDOSO 

JR (2005), ao estabelecerem a divisão da Política Social no Brasil em quatro grandes 

eixos estruturantes, o terceiro deles, Eixo dos Direitos Incondicionais de Cidadania 

Social1 (educação e saúde), esse eixo identifica-se pela desvinculação tanto à 

regulação do mundo do trabalho quanto à condição de necessidade.  

 

Na educação, a Constituição de 1988 ratifica a universalidade do ensino 

fundamental em nível de regulamento através da Lei 9495/96/LDB. A referida LDB vem 

a distinguir, no seu bojo de regras, políticas definidas pela co-responsabilidade dos 

municípios, estados e governo federal, onde todos alocam de forma determinísticas os 

percentuais de seus orçamentos com gastos dessa natureza, ou seja, de natureza 

educacional, visando melhorar a distribuição e aplicação, considerando acesso, 

qualidade e formas adequadas para obtenção de melhores resultados. Fato é que mais 

tarde percebe-se que só implementar uma legislação mais própria não foi o suficiente 

para a redução da pobreza, tendo a educação como alavanca. 

 

Sintetizando o posicionamento impregnado pela legislação em vigor, contudo 

ainda urge a pergunta se é possível dimensionar os efeitos da educação como 

elemento redutor de pobreza de forma exclusiva ou com fundamentos próprios para em 

si mesma reduzir pobreza entrando como variável fundamental.  

 

                                                 
1 Os outros três são: Eixo do Emprego e do Trabalho; Eixo da Assistência Social e Combate à Pobreza e Eixo de 
Infra-Estrutura Social  
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O Banco Mundial define a pobreza extrema como viver com menos de 1 

dólar por dia e pobreza moderada como viver com 1 a 2 dólares por dia. Tal critério 

consiste na estipulação de uma linha de pobreza, onde os indivíduos que auferem 

menos do que uma quantidade pré-estabelecida são considerados pobres. 

 

Para a FGV o determinante do parâmetro do tamanho da pobreza aceito com 

mais evidência e constantemente utilizado, conforme Anexo V, consideram as classes 

sociais divididas em A, B, C, D e E, sendo que a classe D são os pobres não miseráveis 

(entre ½ e 1 salário mínimo) e E (abaixo de ½ salário mínimo) composta dos 

miseráveis. Para o Laboratório de Estudos da Pobreza – LEP, vinculado à Universidade 

Federal do Ceará – UFC e ao Centro Avançado de Estudos Econômicos do Nordeste – 

CAEN, a indigência se caracteriza pelas pessoas que ganha até 1/8 do salário mínimo 

e os pobres até ¼ do salário mínimo. 

 

As causa da pobreza no Brasil e de forma substancial no nordeste é bastante 

discutida, retomando com SCHWARTZMAN (2004), o autor conclui, de forma 

pessimista e centrada na crítica direcionada ao setor público, provedor em primeira 

instância do ensino básico, dizendo que não há solução de curto prazo para o problema 

da pobreza no Brasil, sendo necessária à vontade política, compromisso com os valores 

da igualdade social e dos direitos humanos, uma política econômica adequada, que 

gere recursos, um setor público eficiente e políticas específicas nas áreas da educação, 

saúde, trabalho, proteção à infância e do combate à discriminação social, entre outras.  

 

Em discussão, os pesquisadores da UFC/CAEN/LEP tem intensamente 

pesquisado, discutido e apresentado em fóruns acadêmicos e políticos resultados 

inerentes às causas da desigualdade e frequentemente tem apresentado seus 

diagnósticos os quais mostram vertentes positivas no combate à pobreza e 

desigualdades, sendo que uma dessas vertentes é exatamente a educação, onde essa 

causa entre outras variam de intensidade de micro região para micro região e de estado 

para estado. 
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O LEP (Laboratório do Estudo da Pobreza), ligado à UFC/CAEN, tem 

chegado a conclusões ao estudar a questão específica, tirando o estado do Ceará para 

exemplo Barreto (2009), comenta a importância da educação e da escolaridade para o 

aumento da produtividade, do salário e, consequentemente, da pobreza.   

 

Investimento em educação gera concomitantemente maior impacto sobre a 

renda reduzindo naturalmente a pobreza, embora política de desenvolvimento 

econômico seja a outra banda da porta, se não há desenvolvimento não tem emprego. 

A verdade é que quanto mais escolarizadas são as pessoas, maior é a busca por 

colocações que melhor remunera. A pergunta é quem suprirá os afazeres dos braçais, 

a resposta é tácita: a tecnologia e seus implementos. 

 

A educação ao longo da história tem sido o principal instrumento a médio e 

longo prazo para combater a pobreza que sempre assustou em função das seqüelas 

catastróficas, pois atrofia a existência humana de forma irremediável atingindo o corpo, 

a inteligência e fundamentalmente a dignidade. 

 

Quando se procura estabelecer o paralelo de como a educação pode intervir 

na redução da pobreza, esta condição não fica patente tendo em vista que esta 

passagem carece de tempo para aparecer os efeitos positivos, sendo que as demandas 

neste aspecto sempre são urgentes, pois não se enche barriga “amanhã” e sim “hoje”, 

nesse aspecto para existir um “hoje” é preciso pensar, planejar e trabalhar os 

“amanhãs” todos os dias.  

 

No estudo proposto, a base de dados se remete às pesquisas advindas do 

IDH, IBGE, PNUD, PNAD, aos cadernos PNPE, mais aos conteúdos elencados nesta 

revisão, destacando o material produzido pelo LEP/CAEN/UFC e os escritos de SONIA 

ROCHA (2003, 2005) correlacionados com o entendimento dos índices diversos, 

essencialmente o índice de GINI e IDH. 
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Em conjunto, as condições econômicas e políticas correlacionadas com o 

aspecto educação constroem um rol de situações positivas e combatentes do mal 

chamado pobreza. 

 

A educação tem nos seus pressupostos a vantagem de todos dependerem 

dela para quase tudo, essa é uma constatação universal e se quer carece de pesquisa, 

tanto é que sua mensuração serve para todas as demais variáveis sociais. Como em si 

mesma não é um fim, mas um meio que serve para especializar, mas também serve 

como status pessoal a tal ponto que o entendimento universal é que pode até não ter 

emprego, mas tem que ser “estudado”, até ser pobre com estudo é diferente do pobre 

analfabeto.  

 

O conhecimento politiza as pessoas e nisso a busca pelos direitos ficam mais 

acentuados, diferentemente da falta de atitude própria dos mais frágeis, entre os quais 

os que não detêm o conhecimento formal. Desta forma a pobreza tem que ser vista de 

forma individual e coletiva, para melhor entendê-la, e estudá-la. 

 

A discussão sobre a pobreza que assola o nordeste do Brasil e sua redução 

em função do aumenta da renda acontecida pausadamente a partir da metade da 

década de 1990 é quase unânime esta percepção, ratificando, o discutível neste caso é 

a forma e a lentidão, pois as demandas são urgentes, e existem discordâncias nos 

modelos os quais são criticados tanto pela classe política quanto pelos teóricos, a 

questão, portanto é, de que forma a educação melhorada pode contribuir efetivamente 

para a redução da pobreza no Brasil 

 

A rede educacional pública nordestina não difere das demais quanto à 

estrutura, funcionalidade e aspectos legais, são regidas pelas mesmas leis, existe uma 

legalidade universal em nível de Brasil, inclusive com adendos complementares para 

estado mais pobres que não conseguem estabelecer a per capta mínima por aluno 
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matriculado, a destacar a Lei Kandir2, nesse aspecto quatorze Estados brasileiros, entre 

os quais todos do NE se beneficiaram por muito da referida Lei. 

 

Ao analisar o nível de educação básica exercida no nordeste brasileiro 

através da rede pública no período compreendido entre 1995 – 2007 tiram-se algumas 

conclusões em função da estrutura de funcionamento e aspectos legais, que a rigor 

serve para todos os estados brasileiros por conta de uma orientação superior baseada 

em uma legislação única, e é evidente que não poderia ser diferente, o contraditório é 

não se ter de forma, mas efetiva, mesmo que temporariamente, uma rede de proteção. 

 

Essa rede de proteção visaria estabelecer uma segurança mínima, através 

de políticas assistenciais direcionados de forma a proteger a criança, o adolescente os 

velhos e as famílias como um todo que vivem à margem das condições mínimas de 

sobrevivência.  

 

Não caberia dentro dessa ótica entender o atual FUNDEB como rede de 

proteção, esta condição, também constitucional, sustenta toda base da educação 

pública brasileira regida por uma legislação única, onde os recursos são cartas 

marcadas, sendo que a classe trabalhadora é base de contribuição através da folha de 

pagamento no percentual de 22%, adicionado as transferências legais que variam de 

15% a 25% das arrecadações diversas das instâncias organizacional pública (Federal, 

Estadual e Municipal). Portanto recursos não é o problema, como assim se justificaria 

uma rede de proteção. Justifica-se pela via da má gestão. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 É a compensação aos estados pela desoneração das exportações, estabelecida pela referida Lei que passou a vigorar 
a partir de 13 de setembro de 1996.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

Metodologia é o itinerário em nível de pensamento que se remete a prática 

exercida na abordagem da realidade por meio de técnicas (DESLANDES, 2000). Na 

elaboração do modelo proposto utiliza-se de métodos econométricos abrangendo o 

período de 1995 a 2007, envolvendo todos os estados brasileiros isolando os estados 

nordestinos através de uma variável dummy.  

 

Quanto o procedimento técnico será feito estudos através de pesquisa 

documental e estratificação de dados oficiais existentes tendo como referência o IBGE, 

IPEADATA, estudos do LEP, artigos de profissionais que tratam do tema, entre outros 

de interesse e que procuram dá resposta à temática da educação como força redutora 

da pobreza no Brasil.  

 

A amostra da pesquisa, como já mencionado, será todos os Estados do 

Brasil como referência, isolando os Estados nordestinos com o foco de saber qual 

diferencial de pobreza nesses estados, para tanto se precisa definir o que é pobreza e 

como medi-la. A referência de medida utilizada será a proporção de pobres P (0) que 

tem como linha de pobreza metade do salário mínimo, assim como adotado pelo IPEA. 

 

O modelo a ser estimado é feito com dados em Painel com a perca uma 

observação, isso porque, o Distrito Federal apresentou proporção de pobres igual a 

zero em 2007, o que inviabiliza seu uso como informação, uma vez que as variáveis 

são em forma de logaritmo e não existe logaritmo de zero. Além disso, usou-se efeito 

aleatório, isso porque, uma das variáveis de controle é a dummy para os estados 

nordestinos, que não varia no tempo, inviabilizando o uso de efeitos fixos que remove 

tudo que é fixo no tempo inclusive essa dummy 

 

Para analisar os impactos que o nível educacional e demais variáveis tiveram 

sobre o nível de pobreza dos estados brasileiros, estimou-se dois modelos 
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econométricos para dados em painel, a serem descritos nesta seção. Contudo, na 

maior parte da literatura costuma-se utilizar como determinantes da pobreza as 

variáveis renda e desigualdade de renda, contudo o presente trabalho visa encontrar o 

efeito da educação sobre a pobreza, limitando o modelo a essa variável explicativa, 

livrando-o das influências das outras variáveis de controle. 

 

Ambos os modelos tomam a proporção de pobres como variável 

dependente. O primeiro modelo possui a seguinte especificação:  

 

,)ln()ln()0(ln ,4,32,10, tiitiititi utPartagrNordesteAnosestudoP εααααα ++++++=   (1) 

e 

,)ln()ln()0(ln ,4,32,10, tiitiititi utPartagrNordestedosalfabetizaP εβββββ ++++++=              (2) 

 

Onde se supõe que os erros e as heterogeneidades dos dois modelos 

atendam as seguintes suposições.  
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Onde: 

 

• P(0) consiste na proporção de pobres por estado. Esta variável é dada pela 

proporção de famílias do estado que auferem menos de meio salário mínimo; 

• Anosestudo consiste na média dos anos de estudo para a população com 25 anos ou 

mais para cada estado. Ela serve como proxy do nível educacional médio da população 

de cada estado, assim como Arruda (2008); 
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• Nordeste consiste numa variável dummy que assume valor 1 para os estados do 

Nordeste e 0 para os demais estados brasileiros. A variável busca captar se o nível de 

pobreza é maior para os estados nordestinos. Em outras palavras, a variável busca 

captar, em média, tomando-se um estado ou região fora do Nordeste que possui as 

mesmas características de um estado nordestino qualquer em termos de nível de 

escolaridade, tempo, etc., se existe diferença significativa do nível de pobreza entre os 

dois estados; 

• Partagr consiste na participação do setor agropecuária na formação do PIB do 

estado. A variável busca captar se existe diferença no nível de pobreza entre estados 

predominantemente rurais e aqueles predominantemente urbanos, uma vez que as 

pessoas empregadas na agricultura têm uma maior probabilidade de serem pobres, por 

ser um setor de remuneração mais baixa, assim como indica Silva (2002); 

• A variável t consiste na variável tempo. É uma variável de tendência, que busca 

captar se houve aumento ou redução no nível de pobreza médio dos estados brasileiros 

ao longo da série analisada. 

 

O segundo modelo, consiste numa adaptação do primeiro, sendo que utiliza 

como proxy para a variável nível educacional a taxa de alfabetizados por estado.  

 

Assim, é possível resumir as variáveis empregadas em cada modelo através 

do Quadro1. 

 
Variável Descrição 

P(0) Proporção de pobres 
Anosestudos Anos médio de estudo, pessoas 25 e mais 
Alfabetizado Proporção de Pessoas alfabetizadas 
Partagr Participação da agropecuária no PIB, razão do PIB vindo da agropecuária 

e o PIB total em reais de 2000. 
Nordeste Variável dummy. Assume 1 caso o estado seja nordeste e 0 caso 

contrário. 
T Anos, variando de 1995 – 2007 
Quadro 1 – Descrição das variáveis do modelo econômico. 
Fonte: Elaboração própria do autor. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 

A tabela 1 resume os resultados obtidos com a estimação do primeiro 

modelo, dado pela equação 1. 

 
Tabela 1 - Resultados para proporção de pobres (estimação da equação 1) 

 Coeficiente Desvio Padrão Z P>z Intervalo de 
Confiança: 95%

lnanosestudo -1.189 0.157 -7.58 0.0 -1.497 -0.88 
Nordeste 0.337 0.117 2.87 0.004 0.107 0.567 
Lnpartagr 0.064 0.025 2.56 0.01 0.015 0.113 
T 0.007 0.004 1.83 0.067 -0.001 0.015 
Constante -13.284 7.606 -1.75 0.081 -28.19 1.623 
R²: 0.3553       
Wald chi2(4): 225.04      
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados extraídos do IPEADATA. 
 
 

Para os propósitos da pesquisa, utilizou-se 1% como nível de significância 

para se rejeitar a hipótese nula de que os coeficientes das variáveis independentes 

eram iguais a zero. Seguindo este critério, percebe-se que as variáveis ln (Anosestudo) 

e Nordeste mostraram-se estatisticamente significantes para explicar o nível de 

pobreza. 

 

O coeficiente de ln (Anosestudo), que aparece com sinal negativo, indica que 

um aumento de 1% dos anos médio de estudo dos brasileiros reduz a proporção de 

pobres em 1.18%. O resultado corrobora com os postulados teóricos e resultados 

empíricos apontados pela literatura, que prevê que um aumento do nível educacional 

deve influenciar positivamente a redução do nível de pobreza. 

 

O coeficiente da variável Nordeste mostrou-se positivo, o que indica que a 

região Nordeste parte de um intercepto da pobreza maior do que o das demais regiões 

do Brasil. Note-se que isto não equivale a dizer que o nível de pobreza de um estado 

nordestino é mais elevado do que o de um estado pertencente à outra região brasileira, 



 

 

28

apenas se o estado comparado tiver as mesmas características do estado nordestino 

em termos de educação média, período analisado, etc. (ou seja, em termo das variáveis 

independentes do modelo). 

 

Estes dois resultados apontam que, para que o Nordeste reduza os níveis de 

pobreza a patamares menores ou iguais do das demais regiões brasileiras, terá que 

investir mais em educação comparado as demais regiões brasileiras. 

 

Já as variáveis t (tendência) e ln (partagr), mostraram-se estatisticamente 

insignificantes para explicar o nível de pobreza dos estados brasileiros no período da 

amostra. 

 

A tabela 2 apresenta os resultados da estimação do segundo modelo, dado 

pela equação 2. 

 

 
Tabela 2 - Resultados para proporção de pobres (estimação da equação 2) 

 Coeficiente Desvio Padrão Z P>z Intervalo de Confiança: 95%

Nordeste 0.43 0.127 3.37 0.001 0.18 0.679 
Lnpartagr 0.104 0.025 4.11 0 0.054 0.154 
T -0.009 0.003 -2.92 0.004 -0.016 -0 
Constante 24.139 5.412 4.46 0 13.531 34.75 
R²: 0.2632     
Wald chi2(4): 169.69     
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados extraídos do IPEADATA. 

 

 

Utilizando o mesmo critério de se adotar 1% como o nível de significância 

para o qual se rejeita a hipótese nula de que cada coeficiente não difere de zero; 

percebe-se que as variáveis ln(Alfabetizados), Nordeste e t mostraram-se 

estatisticamente significantes. 
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O coeficiente de ln(Alfabetizados), que apresentou sinal negativo, indica que 

um aumento de 1% da proporção de alfabetizados reduz a pobreza em 1.42%. Assim 

como no resultado do primeiro modelo, isto indica que um aumento no nível 

educacional da população deve acarretar em redução do nível de pobreza da mesma. 

 

O coeficiente de ln(Partagr), que apresentou sinal positivo, indica que um 

aumento de 1% da proporção de alfabetizados aumenta a pobreza em 0.10%. Isto 

indica que estados mais rurais tendem a ter maior nível de pobreza, o que corrobora 

com resultados de pesquisas anteriores e com estatísticas descritivas que apontam 

para um maior nível de pobreza para as zonas rurais brasileiras. Isto pode estar 

associado ao fato de em regiões rurais verificar-se maior nível de desigualdade e menor 

nível de renda, o que acarreta em maior nível de pobreza. 

 

O coeficiente da variável Nordeste também se mostrou positivo neste 

modelo, o que indica que a região Nordeste parte de um intercepto da pobreza maior do 

que o das demais regiões do Brasil.  

 

O coeficiente negativo de t indica que houve redução do nível de pobreza da 

população ao longo dos anos. O resultado é compatível com pesquisas anteriores, que 

constatam que, de fato, houve redução do nível de pobreza no período, conforme 

Manso, Barreto e França (2008), que sinalizam a redução da pobreza a partir de outros 

fatores, como a redução da concentração de renda a partir de 2005 e a clara tendência 

quanto maior for à renda e menor as desigualdades menor será a pobreza. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considerando a educação como investimento em capital humano e 

determinante dos rendimentos estudos desde Adam Smith em ‘A riqueza das Nações’, 

de 1776, já se percebia as diferenças no mercado de trabalho por fatores ligados a 

educação. No entanto, as pesquisas empíricas só tiveram vigor a partir da década de 

1960 com as contribuições feitas por Theodore Schultz, Gary Becker e Jacob Mincer, 

nascendo assim à teoria do capital humano. 

 

Para Schultz (1973), boa parte das capacitações econômicas de um povo é 

desenvolvida por meio de atividades que tenham características de investimento. Esses 

investimentos são de “[...] uma magnitude tal que alteram radicalmente as medidas 

usuais do quantitativo de poupanças e de formação de capital. Alteram também a 

estrutura dos ordenados e dos salários e a quantia dos rendimentos relativa à renda 

advinda da propriedade.” (SCHULTZ, 1973, p.65). 

 

Pelos modelos econométricos estimados neste trabalho, percebe-se que o 

nível educacional teve grande poder de explicação para o nível de pobreza dos estados 

brasileiros. Em conformidade com os resultados da literatura existente, verificou-se que 

aumentos no nível educacional reduzem, em média, o nível de pobreza. 

 

Considerando o presente estudo, acrescido de outros referencias teóricos, 

pode-se afirmar que a pobreza no Brasil diminuiu. O nível de pobreza do Nordeste 

também se reduziu, sendo que em proporção menor, conforme mostram dados 

estatísticos elencados pelo IBGE, conforme anexos I, III e IV. 

 

Viu-se, pela revisão da literatura e por dados coletados junto ao IBGE, que o 

Nordeste brasileiro é a região com maior proporção de pobres e menor nível 

educacional do país. Além disso, verificou-se pelos resultados dos modelos 

econométrico que a região Nordeste parte de um intercepto da pobreza maior do que o 
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das demais regiões do Brasil. Estes fatos implicam que, para que a região reduza o 

nível de pobreza a patamares próximos do de outras regiões, deve investir em 

educação a uma proporção maior do que a das demais regiões brasileiras.  

 

Verificou-se também, para o segundo modelo empregado neste trabalho, que 

quanto maior for à participação do setor agropecuário sobre o PIB de um determinado 

estado, maior será o nível de pobreza do estado. O resultado mostrou-se condizente 

com outros estudos que apontam para a mesma relação entre estas variáveis. Uma das 

possíveis explicações para este fenômeno está associada ao fato de estados mais 

ruralizados terem menor nível de renda e maior nível de desigualdade social, o que 

acarreta em maior nível de pobreza para estas regiões. 

 

Embora se tenha verificado em um dos modelos uma tendência de queda de 

pobreza para o período da amostra, o nível de pobreza brasileiro permanece elevado 

se comparado a países com nível de renda per capita semelhante ao brasileiro. 

 

Ainda sobre os resultados obtidos através das regressões utilizadas 

considerando dados estratificados em painéis do IPEADATA constata-se que a região 

nordeste no período de 1995 a 2007, tendo o nível das pessoas balizadas 

principalmente em anos de estudo e alfabetizados com o ingrediente participação das 

pessoas na atividade agropecuária, foram aferidos como preponderantes na análise 

confirmando que quanto mais rural sejam às pessoas mais pobres elas são, sendo que 

a própria fundamentação teórica assim como o método estatístico utilizado para análise 

confirma a evidencia elencada, conforme sessão anterior e ratificando o início desta 

conclusão. 

 

Uma evidência e com vistas na nítida presença das desigualdades no meio 

rural brasileiro e acentuadamente no nordeste estar no artigo intitulado Determinantes 

da Desigualdade de Renda em áreas Rurais do Nordeste, Araujo, Feitosa e Barreto 

(2007) citam “As desigualdades econômica, étnica, regional e urbano-rural, entre 
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outras, não só impede o acesso a bens como determinam o sucesso de crianças e 

jovens brasileiros, ao longo dos anos, consolidando as suas diferenças”.  

Estatisticamente as evidências da afirmação descrita acima são confirmadas 

considerando os resultados obtidos através dos modelos descritos na metodologia 

deste trabalho. 

O resultado descritivo face à aplicação do modelo conclui para a primeira 

formação que na análise referente à Tabela 1, que tem, principalmente, a relação 

pobreza com anos médios de estudo tem-se o coeficiente negativo da variável ano de 

estudos e, portanto a relação também é negativa conforme o coeficiente obtido de -

1.191. E a variável nordeste (dummy) com coeficiente de 0.337 indica que na região 

nordeste parte de um intercepto da pobreza maior do que as demais regiões do Brasil. 

Quanto mais agropecuário for o estado maior será a proporção de pobres, 

como fica evidenciado através do coeficiente 0.064. O variável tempo apresentou uma 

relação positiva no período avaliado, o que não era esperado, contudo não apresentou 

nível de significância. O tempo quando for significativo para o período analisado 

significa que existiu uma tendência ao decréscimo da pobreza para os Estados, no caso 

todos os estados brasileiros.  

Na segunda formatação relacionando pobreza principalmente com pessoas 

alfabetizados conclui-se que a variável proporção de alfabetizados apresentou uma 

relação negativa com a proporção de pobres, evidenciando que à medida que a 

proporção de alfabetizados aumenta a proporção de pobres decresce, que é o 

esperado. 

E a variável nordeste (dummy) com coeficiente de 0.429 indica que esta 

região parte de um intercepto da pobreza maior do que as demais regiões do Brasil. 

Quanto mais agropecuário for o Estado maior será a proporção de pobres, como fica 

evidenciado através do coeficiente 0.104. Por fim a variável tempo foi significativa para 

o período analisado existindo uma tendência ao decréscimo da pobreza para os 

estados, no caso todos os estados brasileiros.  

Em ambos os resultados, vinculados aos dois modelos estatísticos 

apresentados, verificou-se a confirmação do esperado. De fato o nordestino deixou de 

ser menos pobre, em conformidade com o trabalho de Manso, Barreto e França (2008) 
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que traz tabela – pode ser vista em anexo - da evolução da proporção de pobres para o 

período 1995 - 2006. Pela tabela percebe-se que o Nordeste reduziu a proporção de 

pobres, embora em patamares pouco significante só superando a região Norte.  

 

Conclusivamente o trabalho se propõe avaliar de que forma a importância da 

educação e da renda impactou na redução da pobreza no período 1995 – 2007, ou 

seja, após a era FHC. Empiricamente sabe-se que com o combate à inflação, em si 

mesma, já é motivo para haver aumento de ganhos reais para as classes 

trabalhadoras, mesmo que em um patamar a menor do que o necessário, entretanto o 

meio rural se beneficia pouco desta situação por diversos motivos, e apenas para citar 

um, é a informalidade. E que a educação a fator primordial para elevar as condições de 

bem estar da população. 

 

Dentro dessa temática tão ampla de pesquisa, esse trabalho contribui nas 

constatações encontradas por outros pesquisadores, que a educação é um importante 

determinante do nível de pobreza, fortalecendo assim essa evidência.  
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ANEXO I: PROPORÇÃO DE POBRES 

 

 
Tabela 3: Proporção de pobres                
Período/Região NE N CO SE S 
1995 66,10 49,27 31,80 26,39 32,43 
1996 22,31 50,76 31,64 25,23 31,42 
1997 66,34 51,67 29,36 25,79 32,32 
1998 64,35 50,93 28,90 25,62 30,81 
1999 65,49 53,11 30,51 27,16 32,59 
2001 64,44 50,42 29,87 27,80 29,17 
2002 63,30 51,87 29,45 27,55 28,01 
2003 64,77 53,54 30,80 28,70 27,82 
2004 62,74 53,07 26,26 26,93 25,30 
2005 59,56 51,02 24,31 24,21 24,65 
2006 53,66 45,41 19,88 20,57 20,97 
1995-2006 -1,90 -0,74 -4,27 -2,27 -3,96 
1995-2002 -0,62 0,73 -1,10 0,61 -2,09 
2002-2006 -4,15 -3,33 -9,82 -7,30 -7,24 
 Fonte: Elaborada por Manso, Barreto, França (2008, p.13) a partir da PNAD 
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ANEXO II: ESTATISTICA DESCRITICA E MATRIZ DE CORRELAÇÕES 

 
 

Tabela 4: Estatística descritiva 
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Lnp 350 -1.04529 0.477795 -2.57711 -0.32149 
Lnanosestudo 351 1.713831 0.210511 1.166807 2.24157 
Lnalf 351 4.434396 0.106281 4.153126 4.56717 
Lnpartagr 351 -2.64254 0.97383 -6.27096 -1.15354 
Nordeste 351 0.333333 0.472078 0 1 
T 351 2001 3.746999 1995 2007 
Fonte: Elaboração própria 
 
 
Tabela 5: Matriz de correlações 

 lnp lnanos~o lnalf lnpart~r nordeste T 
Lnp 1      
lnanosestudo -0.7581 1     
Lnalf -0.8084 0.9022 1    
Lnpartagr 0.2385 -0.528 -0.2919 1   
Nordeste 0.7173 -0.7152 -0.871 0.0861 1  
T -0.1564 0.3827 0.2038 -0.0927 0.0033 1 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir das regressões originadas pelos modelos adotados. 
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ANEXO III: MÉDIA DE ANOS DE ESTUDO 

 
Tabela 6: Média de anos de estudo para pessoas de 10 anos ou mais de idade 

Média de anos de estudo das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
por grupos de idade e sexo 

10 anos ou mais 15 anos ou mais 

Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 
Brasil 7.1 6.9 7.2 7.4 7.3 7.6 

Norte 6.5 6.2 6.9 7.0 6.7 7.3 
Rondônia 6.2 6.0 6.5 6.6 6.3 6.9 
Acre 6.7 6.5 6.9 7.2 7.0 7.3 
Amazonas 7.0 6.8 7.2 7.6 7.3 7.8 
Roraima 7.4 7.1 7.8 8.0 7.6 8.3 
Pará 6.2 5.8 6.6 6.6 6.2 7.0 
Região Metropolitana de 
Belém 7.9 7.7 8.0 8.4 8.2 8.5 
Amapá 7.9 7.9 7.9 8.4 8.4 8.4 
Tocantins 6.6 6.2 7.1 7.0 6.5 7.5 

Nordeste 5.9 5.5 6.3 6.2 5.8 6.6 
Maranhão 5.6 5.2 6.1 6.0 5.5 6.4 
Piauí 5.5 5.0 6.0 5.8 5.2 6.2 
Ceará 6.1 5.7 6.4 6.4 6.0 6.7 
Região Metropolitana de 
Fortaleza 7.4 7.2 7.6 7.8 7.7 8.0 
Rio Grande do Norte 6.1 5.7 6.5 6.4 6.0 6.9 
Paraíba 5.7 5.3 6.0 5.9 5.6 6.3 
Pernambuco 6.1 5.8 6.4 6.4 6.1 6.7 
Região Metropolitana de 
Recife 7.6 7.5 7.6 8.0 8.0 8.0 
Alagoas 5.2 4.9 5.5 5.5 5.1 5.8 
Sergipe 6.4 6.2 6.7 6.8 6.5 7.0 
Bahia 5.9 5.6 6.3 6.2 5.9 6.6 
Região Metropolitana de 
Salvador 8.1 8.0 8.2 8.5 8.4 8.6 

Sudeste 7.7 7.6 7.7 8.1 8.0 8.1 
Minas Gerais 6.9 6.7 7.1 7.2 7.1 7.4 
Região Metropolitana de 
Belo Horizonte 7.9 7.9 8.0 8.3 8.4 8.3 
Espírito Santo 7.0 6.9 7.1 7.4 7.3 7.4 
Rio de Janeiro 8.0 8.0 8.0 8.4 8.4 8.4 
Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro 8.3 8.3 8.3 8.7 8.8 8.6 
São Paulo 8.0 8.0 8.0 8.4 8.4 8.3 
Região Metropolitana de 
São Paulo 8.3 8.4 8.3 8.7 8.8 8.6 

Sul 7.5 7.4 7.6 7.8 7.8 7.9 
Paraná 7.5 7.5 7.6 7.9 7.9 7.9 
Rio de Janeiro 8.0 8.0 8.0 8.4 8.4 8.4 
Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro 8.3 8.3 8.3 8.7 8.8 8.6 
São Paulo 8.0 8.0 8.0 8.4 8.4 8.3 
Região Metropolitana de 
São Paulo 8.3 8.4 8.3 8.7 8.8 8.6 
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Média de anos de estudo das pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
por grupos de idade e sexo 

10 anos ou mais 15 anos ou mais 

Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e 
Regiões Metropolitanas 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 
Sul 7.5 7.4 7.6 7.8 7.8 7.9 

Paraná 7.5 7.5 7.6 7.9 7.9 7.9 
Região Metropolitana de 
Curitiba 8.3 8.3 8.3 8.7 8.8 8.7 
Santa Catarina 7.6 7.7 7.6 8.0 8.0 7.9 
Rio Grande do Sul 7.4 7.3 7.5 7.7 7.6 7.8 
Região Metropolitana de 
Porto Alegre 8.0 8.0 8.0 8.4 8.4 8.4 

Centro-Oeste 7.3 7.0 7.6 7.7 7.4 8.0 
Mato Grosso do Sul 7.0 6.7 7.3 7.3 7.1 7.6 
Mato Grosso 7.0 6.6 7.3 7.3 7.0 7.7 
Goiás 7.0 6.7 7.3 7.3 7.0 7.6 
Distrito Federal 8.8 8.7 8.9 9.4 9.3 9.4 
Rio Grande do Sul 7.4 7.3 7.5 7.7 7.6 7.8 
Região Metropolitana de 
Porto Alegre 8.0 8.0 8.0 8.4 8.4 8.4 

Centro-Oeste 7.3 7.0 7.6 7.7 7.4 8.0 
Mato Grosso do Sul 7.0 6.7 7.3 7.3 7.1 7.6 
Mato Grosso 7.0 6.6 7.3 7.3 7.0 7.7 
Goiás 7.0 6.7 7.3 7.3 7.0 7.6 
Distrito Federal 8.8 8.7 8.9 9.4 9.3 9.4 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008 
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ANEXO IV: ANALFABETOS 

 

Tabela 7: Pessoas analfabetas de 15 anos ou mais de idade 
Pessoas de 15 anos ou mais de idade, analfabetas 

Distribuição percentual (%) 
Grupos de idade Cor ou raça 

 
 

Grandes 
Regiões Total 

(1 000 
pessoas) Total 

15 a 
24 

anos 

25 a 
39 

anos 

40 a 
59 

anos 

60 a 
64 

anos 

65 
anos 
ou 

mais 

Total 
(1) Branca

Preta
ou 

parda 

           
Brasil    14 247 100.0 5.1 17.9 35.8 9.8 31.5 100.0 31.0 67.8
Norte    1 128 100.0 6.8 19.6 37.5 9.9 26.3 100.0 16.3 81.9
Nordeste   7 500 100.0 5.9 21.2 37.1 8.9 26.8 100.0 23.4 75.8
Sudeste   3 620 100.0 3.6 13.1 32.9 10.8 39.6 100.0 42.1 56.4
Sul   1 159 100.0 3.9 12.1 33.1 12.5 38.5 100.0 60.8 37.2
Centro-
Oeste    840 100.0 3.5 13.8 37.1 10.1 35.5 100.0 29.2 68.3
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008 
(1) Exclusive as pessoas de cor ou raça amarela e indígena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


