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O presente número do Boletim de Estatísticas Públicas (BEP) é mais uma iniciativa que visa facilitar o inter-
câmbio de idéias e a divulgação de trabalhos de conteúdo multidisciplinar aberto a pesquisadores e técnicos 
acadêmicos, independentes e de diferentes instituições de planejamento, pesquisa e estatística, com o fim 
primeiro de qualificar o debate e a produção no campo das estatísticas e das políticas públicas brasileiras.

Ao mesmo tempo em que apresentam o BEP, seus editores aproveitam para saudar os participantes do 12º 
Encontro da Associação Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística (Anipes), a realizar-
se de 21 a 23 novembro de 2007, na Cidade do Rio de Janeiro, e parabenizam os organizadores do evento 
pela escolha do tema: Os Desafios do Sistema Estatístico Nacional e o Papel dos Sistemas Estaduais.

Neste número o BEP aborda um tema da atualidade, Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), 
propostos, em 2000, durante a Cúpula Mundial organizada pela ONU e ratificados pelo Brasil, que foi um dos 191 
países participantes. Dentre esses objetivos, um dos principais é a redução, pela metade, da pobreza no mundo, 
até 2015. Várias instituições governamentais em seus três níveis têm produzido estatísticas e análises para rea-
lizarem o monitoramento dos oito objetivos, das 18 metas e dos 48 indicadores para o período de 1990 a 2015.

Pesquisa realizada pela Universidade de Brasília no final de 2006 apontou que 20,8% dos 1.500 entrevistados, 
no Brasil, sabe o que são os ODMs. Na mesma pesquisa, 63% dos entrevistados indicaram a pobreza como 
o pior problema. A divulgação de informações, o monitoramento e as avaliações dos ODMs por organismos 
governamentais e independentes é de suma importância para a população. Os movimentos sociais e suas 
organizações políticas têm nos ODMs uma boa base para a construção de uma agenda social para cobrar 
dos governos as melhorias sociais indispensáveis para o País nos aspectos referentes à pobreza, à educação, 
à saúde, ao saneamento e ao meio ambiente. O presente BEP, dentro de suas possibilidades, quer contribuir 
na construção desse caminho.

O IPEA tem publicado regularmente o Relatório Nacional de Acompanhamento dos ODMs; o SEADE e a 
FEE são algumas das instituições ligadas à Anipes com incursão nesse campo. Há um despertar dos estudos 
sobre os ODMs na área acadêmica, existindo, inclusive, desde setembro de 2003, uma Rede de Laboratórios 
Acadêmicos para Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (a PUCMG coordena a 
Rede e desenvolve pesquisa sobre educação; a UFRGS trabalha o tema pobreza e fome; a UFPE analisa 
desigualdades de raça e de gênero; a UFPA investiga na área de saúde; e a UnB, sustentabilidade ambiental) 
localizada nas cinco macrorregiões brasileiras e implantada com o apoio do PNUD.

Os quatro trabalhos sobre os ODMs aqui apresentados abarcam desde a avaliação das metas do milênio 
para os municípios do RS, a questão das condições de moradia na Cidade do Rio de Janeiro, a promoção 
da igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres no contexto carioca e brasileiro até a avaliação dos 
objetivos educacionais do milênio para o Brasil. Nas demais seções, informa-se sobre a produção nesse 
novo campo de investigação e de outros estudos que buscam a melhoria das estatísticas públicas. Sobre 
este último tema, é apresentada uma entrevista parcial com um representante do Governo cubano, e um 
artigo que dá exemplo de como contribuir para a construção de uma nova relação institucional entre órgãos 
públicos de informações das três esferas governamentais dentro do espírito da temática escolhida para o 
12º Encontro da Anipes. 

Seguindo a idéia de rotatividade institucional na Editoria do BEP, depois da organização do BEP 2 por José 
Ribeiro da SEI-BA, o presente número foi organizado por Salvatore Santagada da FEE-RS.
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Entrevista sobre 
estatísticas públicas
Daniel Piedra-Herrera*

Químico, Secretário de Políticas Científicas da 
Academia de Ciências de Cuba, Membro do Co-
mitê Nacional de Bioética de Cuba e da Sociedade 
Internacional de Bioética (SIBI). O Doutor Daniel 
trabalhou na África, na França e em seu país, Cuba, 
no planejamento de políticas públicas em saúde e 
tem-se destacado na abordagem de temas como 
dilemas éticos da investigação científica em saúde 
e planejamento de políticas públicas em saúde.

O Professor Daniel proferiu palestra em Porto Alegre, 
em 19.01.06, sobre Os Dilemas Éticos na Investi-
gação Científica na Área das Ciências Humanas, 
evento promovido pelo Sindicato dos Sociólogos 
do Estado do Rio Grande do Sul (Sinsociólogos-
RS) e com o apoio da FEE. Naquela ocasião, foi 
entrevistado por Salvatore Santagada (Sociólogo, 
Técnico da FEE e Presidente do Sinsociólogos-RS). 
O Conselho Editorial do BEP agradece à Professora. 
Doutora Ruth Lenara Gonçalves Ignacio (PUCRS e 
Sinsociólogos-RS) pelo acompanhamento da en-
trevista, por sua transcrição parcial e pela tradução 
para o português.

BEP - Qual sua avaliação sobre o sistema de 
estatísticas públicas, especialmente em Cuba, 
e em outros países onde o senhor atuou no 
Continente Africano e em outros lugares?

Daniel Piedra-Herrera - Em primeiro lugar quero 
dizer que não sou um especialista em estatística. 
Portanto vou tratar de manter-me dentro de uma 
perspectiva geral de uma pessoa que utiliza as es-
tatísticas para fins de seu trabalho e que conhece 
algo a respeito de como se fazem as estatísticas 
e sofre, algumas vezes, os transtornos que pro-

duzem as estatísticas mal feitas. Junto com meus 
colegas, me sinto comprometido com a melhoria 
dos sistemas estatísticos, de tal maneira que eles 
efetivamente cumpram seus objetivos. 

Esta reflexão me faz recordar quando estive, faz 
alguns anos, na África como professor de bio-
química de uma faculdade de Medicina. Naquela 
oportunidade pude ter conhecimento, e mais ainda, 
vivenciar, a necessidade que existia, naquela região 
do mundo, e naquele país em particular, de coisas 
tão simples como atendimento médico e abaste-
cimento de água. Lembro-me, perfeitamente, que 
se divulgavam umas estatísticas feitas pelo Banco 
Mundial, se não me engano, segundo as quais a de-
manda de atenção à saúde, quer dizer, de médicos 
especificamente, no país em que eu me encontrava, 
estava a ponto de satisfazer-se plenamente e que 
os problemas de água na África estavam sendo re-
solvidos progressivamente e de uma maneira muito 
rápida. Porém, a realidade que eu presenciava, e 
com a qual eu me familiarizava dia a dia, era de uma 
penúria muito grande precisamente pela ausência 
de atenção médica de todo o tipo, por uma parte, 
e por outra, países da África abaixo do Saara que 
cada vez tinham menos água e onde as grandes 
massas da população padeciam por falta de água e 
não sabiam, nem sequer em curto prazo, a solução 
para aquele problema. Tudo isto depende, no meu 
entender, de estatísticas mal feitas, e creio que até 
perversamente mal feitas, porque, por exemplo, as 
estatísticas que revelavam a quase saturação ou 
mesmo a saturação total de solicitação de médicos 
naqueles países se baseavam na quantidade de 
vagas de médicos que havia disponível e delas as 
que estavam ocupadas. 

Então, ficava evidente a posição do governo da-
quele país ao dar pouca atenção à saúde, tendo 
em vista que as poucas vagas de médicos era 
rapidamente ocupada com médicos do próprio 
país ou com médicos “importados” – mas as ocu-
pava –. A ocupação destas vagas não queria dizer * Professor Doutor.
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absolutamente nada em relação à necessidade da-
quela massa da população, do povo daquele país, 
com respeito a sua satisfação com o atendimento 
médico. Da mesma maneira ocorria com a água. 
Segundo o Banco Mundial as necessidades de 
água estavam sendo aceleradamente resolvidas, 
mas o que ocorria, de fato, era a satisfação da 
demanda solvente de água, isto é, o atendimento 
daquelas pessoas e daqueles países que tinham 
possibilidade de pagar pelo serviço de aqueduto 
ou pelo serviço de saneamento, pois sinceramente 
lhes estavam vendendo o serviço. O restante das 
pessoas que não tinham capacidade econômica 
para comprar estes serviços, que são necessida-
des e no meu entender um direito humano, ficava 
sem ter este serviço. 

Os fóruns internacionais declaravam que o pro-
blema de água na África estava sendo resolvido 
e da mesma maneira o problema de atendi-
mento médico, de atenção à saúde. Mas o que 
realmente estava sendo levado em conta era a 
demanda solvente por um lado, da água, e por 
outro as vagas públicas para médicos. Isto em 
nada se relacionava nem com a necessidade 
de atenção à saúde nem com a necessidade de 
água. As estatísticas podem servir praticamente 
para qualquer coisa.

Em meu país, buscamos uma maneira com que as 
estatísticas cumpram basicamente, deste ponto 
de vista, dois objetivos fundamentais: o primeiro 
é orientar as pessoas que tomam as decisões, 
quanto ao trabalho que devem realizar a captação 
de recursos, etc. O segundo é dar a conhecer a 
situação em relação ao campo específico que 
abrange as estatísticas em questão, dar a co-
nhecer à população, às pessoas, a todo mundo, 
de maneira possível, as informações necessárias 
para que possam tomar decisões importantes. É 
fundamental, também, que este conhecimento 
possibilite a melhoria qualitativa de determina-
dos indicadores estatísticos. Nós, em Cuba, 

estamos trabalhando para que, efetivamente, 
as estatísticas sirvam para ambos os propósitos 
e que consigam orientar as ações das pessoas 
responsáveis pelas decisões e que em nenhum 
caso se guiem por fantasias que possam criar 
indicadores mal construídos, indicadores que sir-
vam para confundir. Não é este o objetivo que tem 
um governo popular como é o governo de meu 
país, e não é o objetivo que persegue um povo 
que está lutando pela melhoria de sua situação. 
Desta maneira quando falamos de estatísticas de 
saúde em Cuba, em primeiro lugar, estamos nos 
referindo a coisas que efetivamente estamos fa-
zendo para que o nível de saúde do povo melhore 
e quando falamos de abastecimento de água, em 
nosso país, estamos falando de abastecimento 
que se dá efetivamente a população sem levar 
em consideração se as pessoas possuem ou não 
condições de pagar pelo serviço público. Como 
vocês devem conhecer, os serviços de saúde em 
Cuba são totalmente gratuitos de modo que não 
se paga absolutamente nada por este serviço. 
Nem o Estado, nem pessoa alguma lucra com o 
serviço de saúde. Da mesma forma ocorre com o 
serviço de água e saneamento que consome uma 
parte ínfima do salário de cada família em meu 
país e que abrange, praticamente, a totalidade 
da população atualmente. Esta situação não é a 
que vemos, infelizmente, em outros países. Os 
organismos internacionais deveriam manter a 
vigilância sobre os indicadores estatísticos, com o 
uso que se fazem deles e com o verdadeiro papel 
que devem cumprir, ou seja, responder realmente 
a objetivos de desenvolvimento desses países, 
da melhoria de condições de vida das pessoas 
e que se descarte qualquer objetivo de lucro e 
de panorama falso porque isto não conduz a 
absolutamente nada. Se começarmos ignorando 
nossas realidades, vamos agravar as situação 
já deteriorada da condição material de vida de 
todas as camadas da população nos países de 
terceiro mundo. 
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BEP - Como é realizado o aprimoramento des-
tas estatísticas em seu país? Como se verificam 
as melhorias? 

Piedra-Herrera - Bom, em primeiro lugar é ne-
cessário entender o que tu queres dizer com 
aprimoramento. Em português creio que consegui 
captar o sentido. É a melhoria dos indicadores, o 
melhoramento das tarefas que cumpre um sistema 
estatístico. Isto realmente, no meu entender, tem 
várias arestas diferentes. Em primeiro lugar, estão os 
indicadores em si, quer dizer, o que os indicadores 
querem refletir realmente e não, digamos assim, 
uma falsificação da realidade. Faz-se necessário 
que estes indicadores se aproximem, o mais sério 
possível, da realidade porque, como eu dizia ao 
responder a tua primeira pergunta, estaríamos mo-
dificando uma situação oferecendo, a nós mesmo, 
uma imagem falsa da realidade.  A outra questão 
diz respeito à maneira de executar estes levanta-
mentos estatísticos. Está comprovado que se os 
indicadores não forem bem construídos e que se 
os levantamentos estatístico não forem realizados 
de maneira completa, profunda e real, os resultados 
necessariamente não serão bons. 

E por último, me parece que é muito importante 
a vinculação entre os reflexos estatísticos de uma 
realidade e as medidas que conduzem à mudanças 
favoráveis de determinada situação. Quer dizer, de 
nada vale oferecer um panorama estatístico mais 
ou menos verdadeiro se depois não se tomam as 
medidas que conduzem a uma transformação da 
situação real. Vou dar o exemplo de uma experiência 
muito recente que tivemos em meu país neste ano, 
declarado por nós como o “ano da Revolução Ener-
gética”. Nós estamos dispondo de alguns fundos 

a mais em relação ao ano anterior e, sem dúvidas, 
no campo da energia estamos tomando todas as 
medidas para que melhore nossa situação, isto é, 
a estabilidade e geração de energia e o aproveita-
mento que se tem conseguido com base em uma 
importante economia de energia. Com este fim se 
conhece – e eu não sei até que ponto se conhece 
aqui no Brasil – o consumo elétrico de cada família. 
Este importantíssimo levantamento é realizado por 
jovens cubanos, incorporados ao Movimento de 
Trabalhadores Sociais, que estão encarregados de 
visitar casa por casa. Parece-me que este trabalho 
já está praticamente terminado em meu país. Ime-
diatamente depois do levantamento – ou quase 
simultaneamente com ele – com o conhecimento em 
detalhes da realidade, se passou a substituir o mate-
rial elétrico, incluindo as lâmpadas incandescentes. 
O levantamento sobre as lâmpadas incandescentes 
conduziu, automaticamente, à substituição delas 
por lâmpadas de “luz fria” que diminui considera-
velmente, em um percentual enorme, o consumo de 
eletricidade doméstica. O mesmo processo ocorre 
com o consumo de eletricidade nos centros indus-
triais, com o intuito de economizar energia. Existe 
uma série de outras medidas relacionadas com a 
água e saneamento e, por certo, também com o 
aumento de eficiência de geração e distribuição 
de energia através de pesquisas científicas para a 
obtenção de energia renovável. 

Com estes exemplos eu quis demonstrar a im-
portância dos levantamentos estatísticos como 
instrumento que conduz à mudanças favoráveis 
em determinada situação real. De nada adianta um 
excelente levantamento estatístico se a ação pos-
terior, com base nos dados, não altera a situação 
real da vida das pessoas. 



8

Artigo
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  3  •  Sa lvador,  novembro  2007

A melhoria das 
condições de vida 
dos habitantes de 
assentamentos 
precários no Rio 
de Janeiro: uma 
avaliação preliminar 
da Meta 11 dos 
Objetivos do Milênio
Fernando Cavallieri* 
Soraya Oliveira**

Em setembro de 2000, a Assembléia Geral da 
Organização das Nações Unidas adotou a De-
claração do Milênio que consagrava o compro-
misso dos países membros com os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) e estabelecia 
metas a serem alcançadas nas próximas déca-
das. O tema moradia foi abordado no Objetivo 
7 – Garantir a Sustentabilidade Ambiental cujas 
Metas 9, 10 e 11 consistem em: 

• Meta 9: Integrar os princípios do desenvolvimento 
sustentável nas políticas e programas nacionais e 
reverter a perda de recursos ambientais.

• Meta 10: Reduzir pela metade, até 2015, a 
proporção da população sem acesso permanen-
te e sustentável a água potável e esgotamento 
sanitário.

• Meta 11: Até 2020, ter alcançado uma melhora 
significativa na vida de pelo menos 100 milhões de 
habitantes de assentamentos precários.

Com base em estudo divulgado pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 
(UnB, PUC Minas/IDHS e PNUD, 2004), que avalia 
o país e os estados quanto ao progresso do atendi-
mento às metas estabelecidas pela ONU, este texto 
analisa a evolução do quadro carioca com vistas 
ao alcance da Meta 11, considerada também em 
relação às suas interfaces com a Meta 10.   

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO 
DIREITO À MORADIA NO RIO DE 
JANEIRO

No final do século XX, inúmeros movimentos rei-
vindicatórios organizados inicialmente em função 
da garantia de posse, partem para a cobrança 
por infra-estrutura e serviços (saneamento, saúde, 
creches, legalização de terrenos, transportes cole-
tivos, etc.), atuando de forma decisiva na inserção 
da moradia como direito social. O resultado disso 
foi a reorientação no padrão de intervenção pública 
nas áreas de favela, que pode ser demarcada em 
duas fases: (i) a que se caracteriza pela remoção de 
favelas e se processa a partir dos anos 60 e (ii) a que 
- a partir dos anos 80 mas, sobretudo, na década 
de 90 - segue a tendência da inserção da moradia 
como direito social, inaugurando a urbanização, 
a integração física e a regularização destas áreas 
como mote de intervenção pública através de uma 
articulação de programas (Cavallieri, 2003). Origi-
nado do “Projeto Mutirão Remunerado”, uma ação 
da então Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social (SMDS), o Favela-Bairro foi o principal marco 
da atuação pública no Rio de Janeiro na fase pós 
erradicação/remoção de favelas. 

Os marcos normativos no reconhecimento da cidade 
real no Rio de Janeiro são (i) a Lei Orgânica Municipal 
(1990) que estabelece o princípio da não remoção de 
favelas (a não ser para aquelas em situação de risco) 

* Sociólogo e Diretor de Informações Geográficas do Instituto Munici-
pal de Urbanismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

** Assistente Social e Assessora do Instituto Municipal de Urbanismo 
Pereira Passos, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

Endereço: Rua Gago Coutinho, 52/ 2º andar -Laranjeiras. 

CEP 22 221-070 Rio de Janeiro, RJ. Telefone: (21) 2555 8044. 
E-mail: fcavalli@pcrj.rj.gov.br
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e o preceito de urbanização, regularização fundiária e 
titulação das áreas faveladas e (ii) o Plano Diretor De-
cenal da Cidade (1992) que, em título específico, esta-
belece diretrizes para a política habitacional municipal e 
orientações para programas de regularização fundiária 
e a urbanização de favelas, entre outros voltados para 
a garantia do direito à moradia.

Embora o processo de ocupação da cidade conti-
nue reproduzindo as formas de segregação sócio-
espacial típicas do seu processo de desenvolvimento 
urbano, a política habitacional carioca passou por 
um longo processo de negociação do consumo do 
espaço público, amadurecendo para o descarte da 
proposta da erradicação, aceitando a necessidade de 
criar novas moradias, incorporando a tese da urbani-
zação dos assentamentos precários e afirmando, na 
atualidade, a moradia como direito de cidadania. 

INDICADORES DE 
PRECARIEDADE DA MORADIA

Em 2002, o Programa das Nações Unidas para 
os Assentamentos Humanos (UN-Habitat) reco-
mendou que se monitorasse a Meta 11 através 
de cinco componentes-chaves (UN-HABITAT, 
2003) que refletiriam as características dos as-
sentamentos precários: acesso a água potável, 
acesso a esgotamento sanitário, segurança da 
posse do domicílio, durabilidade da residência 
e área suficiente para morar.  

Recentemente, em 2004 e 2005, o governo brasi-
leiro publicou dois relatórios nacionais de acompa-
nhamento das metas do milênio onde o indicador 
composto do UN-Habitat era adaptado à realidade 
brasileira e à disponibilidade de dados na Pesquisa 
Nacional de Amostragem por Domicílios – PNAD 
do IBGE. Segundo essa nova metodologia, é 
considerada inadequada a moradia que atende a 
pelo menos uma das seguintes inadequações: 1) 
ausência de água por rede geral, canalizada para 
o domicílio ou para a propriedade; 2) ausência de 

esgoto por rede geral ou fossa séptica; 3) ausência 
de banheiro de uso exclusivo do domicílio; 4) teto 
e paredes feito com materiais não permanentes; 
5) adensamento excessivo (mais de três pessoas 
por cômodo servindo como dormitório); 6) não 
conformidade com os padrões edilícios (domicílio 
incluído em aglomerado subnormal); 7) irregulari-
dade fundiária (terrenos construídos em proprieda-
des de terceiros ou outras condições de moradia, 
como no caso de invasões) (IPEA, 2005).

Já a Fundação João Pinheiro, para caracterizar a 
inadequação da moradia, utiliza algumas das vari-
áveis acima (adensamento excessivo, ausência de 
banheiro de uso exclusivo, ausência de água por 
rede geral, ausência de rede geral de esgotamento 
sanitário ou fossa sépitca, irregularidade fundiária) e, 
também, a ausência de coleta direta ou indireta de 
lixo e a ausência de energia elétrica (FJP, 2005). Os 
domicílios rústicos e improvisados também são con-
tabilizados, mas são relacionados à necessidade de 
reposição ou incremento do estoque habitacional e 
não à inadequação da moradia.

Essas variáveis – com exceção da variável “teto 
e paredes feito com materiais não permanentes”, 
não disponível por município para o ano 2000 
- serão utilizadas para o acompanhamento da 
evolução das condições de vida nas favelas ca-
riocas entre 1960 e 2000 ou, quando as fontes de 
informação não o permitirem, entre 1991 e 2000. 
Como base de comparação, serão também apre-
sentados os dados para o conjunto das demais 
áreas da cidade (não-favela).

A EVOLUÇÃO DA INADEQUAÇÃO 
DA MORADIA E DOS DOMICÍLIOS 
IMPROVISADOS NO RIO DE 
JANEIRO (1991-2000)

A melhoria das condições da moradia no país 
pode ser verificada nos relatórios nacionais de 
acompanhamento dos Objetivos do Milênio da 
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ONU (IPEA, 2004, 2005), onde são analisados 
os avanços em cada uma das metas propostas 
desde o início da década de 90 até 2003. Com 
relação à Meta 11, foi verificado que o percentual 
de domicílios urbanos particulares permanentes 
no Brasil com condições adequadas de moradia 
passou, entre 1991 e 2003, de 49,4% para 59,7% 
do total, restando 17 milhões de domicílios urba-
nos inadequados no Brasil (IPEA, 2005). 

Quando são considerados os dados sobre aglo-
merados subnormais nos censos de 1991 e 2000, 
no entanto, verifica-se um aumento da população 
a uma taxa de 4,3% ao ano no período, enquanto 
a população total cresceu apenas a 1,6% ao ano 
(IBGE, 1991 e 2000). Mesmo considerando que os 
dados sobre aglomerados subnormais não abran-
gem todos os tipos de assentamentos precários ou 
mesmo todas as favelas brasileiras, a população do 
país residente nestes setores aumentou de 3,1% do 
total, em 1991, para 3,9%, em 2000. 

No caso do Município do Rio de Janeiro, os limites 
das favelas cadastradas pela Prefeitura coincidem 
bem com os limites dos aglomerados subnormais 
em 72% dos setores censitários, abrangendo 80% 
da população residente nos aglomerados subnor-
mais (CAVALLIERI & VIAL, 2006). Assim, os aglo-
merados subnormais podem ser adotados como 
referência para as informações sobre favelas, permi-
tindo uma avaliação – ainda que parcial, pois exclui 
informações sobre a população de cerca de 400 mil 
pessoas residentes em loteamentos irregulares e 

clandestinos de baixa renda - das mudanças ocor-
ridas no acesso a serviços e à moradia adequada. 

Como se verá ao longo deste trabalho, foram gran-
des as melhorias no acesso aos serviços públicos 
– especialmente nas favelas -, muito embora o mes-
mo não se possa dizer a respeito da regularização 
fundiária. 

Antes, porém, serão apresentados dados gerais 
sobre a evolução da inadequação da moradia e do 
número de domicílios improvisados no conjunto da 
cidade do Rio de Janeiro. 

DIMINUIçãO DAS MORADIAS 
INADEQUADAS

Para avaliação do número de moradias inadequadas 
no Município do Rio de Janeiro, foram seguidos os 
critérios adotados pela Fundação João Pinheiro 
(FJP, 2003), com exceção da inadequação segun-
do a irregularidade fundiária, que será tratada no 
próximo item.  

Como se vê nas Tabelas 1 e 2, o número de domi-
cílios inadequados diminuiu em termos absolutos 
e passou de cerca de 21% para 16% do total de 
domicílios da cidade. Examinadas de forma isolada 
as condições de inadequação, o adensamento ex-
cessivo é a condição que apresenta a maior taxa, 
com 9% dos domicílios com mais de 3 moradores por 
dormitório, seguido pelo esgotamento sanitário ina-
dequado, que abrange quase 6% dos domicílios.

Tabela 1 - Município do Rio de Janeiro: total de domicílios por condição de inadequação – 1991/2000

Município

Total de 
domicílios 
particulares 
permanentes

Total de 
domicílios 

inadequados 
(1)

Condição de inadequação

Mais de 3 
moradores por 

dormitório

Abastecimento 
de água (2)

Esgotamento 
sanitário (3)

Destino de lixo 
(4)

Iluminação 
elétrica (5)

Sem banheiro 
(6)

1991 1.560.691 328.425 144.396 38.433 139.339 66.846 2.102 50.820

2000 1.801.862 287.668 150.156 39.739 109.481 20.238 951 41.021

Fonte: Indicadores ambientais da cidade do Rio de Janeiro, IPP, 2005.
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Tabela 2 - Município do Rio de Janeiro: percentual de domicílios por condição de inadequação – 1991/2000

Município

Total de 
domicílios 
particulares 
permanentes

Percentual de 
domicílios 

inadequados 
(1)

Condição de inadequação

Mais de 3 
moradores por 

dormitório

Abastecimento 
de água (2)

Esgotamento 
sanitário (3)

Destino de lixo 
(4)

Iluminação 
elétrica (5)

Sem banheiro 
(6)

1991 1.560.691 20,69% 9,10% 2,42% 8,78% 4,21% 0,13% 3,20%

2000 1.801.862 15,65% 8,17% 2,16% 5,96% 1,10% 0,05% 2,23%
Fonte: Indicadores ambientais da cidade do Rio de Janeiro, IPP, 2005.

Notas para as Tabelas 1 e 2:

(1) Domicílios com pelo menos uma condição de inadequação. Valor obtido pela diferença entre o total de domicílios particulares permanentes e o 
total considerado adequado.

(2) Poço ou nascente e Outras (1991 e 2000)

(3) Não tem fossa séptica sem escoadouro, fossa rudimentar, vala negra, outro, não sabe, não aplicável (1991) fossa rudimentar, vala, rio, lago ou 
mar, outro escoadouro, domicílio sem banheiro e sanitário, não aplicável (2000).

(4) Queimado, enterrado, jogado em terreno baldio, jogado em rio, lago ou mar e outro (1991 e 2000)

(5) Óleo, querosene e outra (1991) e não existência de iluminação elétrica (2000).

(6) Não tem banheiro (1991 e 2000).

Apesar do critério de adensamento excessivo ser 
possivelmente muito rigoroso para o caso do Rio de 
Janeiro, é preciso considerar que, por outro lado, 
as condições de saneamento ambiental registradas 
nos Censos não captam muitas possíveis inade-
quações em função das limitações do questionário 
do IBGE, que não inclui perguntas sobre a freqüên-
cia do abastecimento de água, sobre a ocorrência 
de alagamentos ou inundações ou, ainda, sobre a 
precariedade e inadequação do destino do esgoto 
coletado em rede. 

INCERTEzA QUANTO à 
IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA E 
AUMENTO DA SEGURANçA DA POSSE

A caracterização da irregularidade fundiária a partir 
das informações censitárias é obtida por meio do 

registro dos domicílios onde o entrevistado declara 
que é proprietário da construção mas não é pro-
prietário do terreno. 

A informação sobre a propriedade da terra, contu-
do, é, provavelmente, a pior informação produzida 
a partir de dados do Censo Demográfico. Como 
não é exigida nenhuma documentação compro-
batória, a resposta do entrevistado morador de 
áreas informais quanto à propriedade do terreno 
onde se localiza o domicílio denota muito mais 
uma sensação de segurança quanto à posse do 
terreno – que, aliás, cresce bastante entre 1991 
e 2000 - do que uma condição jurídico-formal de 
propriedade.

Tabela 3 - Município do Rio de Janeiro: proporção de habitantes e domicílios segundo a 
condição de ocupação do domicílio – 1991/2000

Condição de ocupação
Habitantes Domicílios

1991 2000 1991 2000

Domicílio e terreno próprios 59% 71% 38% 70%

N° total de domicílios particulares permanentes 5.428.479 5.807.426 1.560.338 1.802.347
Fonte: Censos Demográficos 1991 e 2000. 
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Tabela 4 – Município do Rio de Janeiro: condição da ocupação do domicílio em favela e não-favela - 2000
Condição da ocupação Não-Favela Favela

Proprietário 70% 69%

Ocupação Irregular 4% 14%

Casa alugada 26% 17%

Total 100% 100%
Fonte: IBGE (Censo Demográfico 2000).

Tabela 5 – Município do Rio de Janeiro: proporção e número de habitantes e domicílios,  
segundo a espécie de domicílios – 1991/2000

Espécie
Habitantes Domicílios

1991 2000 1991 2000

Particular permanente (%) 99,0% 99,1% 97,4% 98,1%

Coletivo (%) 0,7% 0,5% 2,3% 1,6%

Particular improvisado (%) 0,2% 0,3% 0,29% 0,34%

Particular improvisado (Número) 13.012 18.628 4.631 6.213

Total (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total (Número) 5.480.768 5.857.904 1.601.282 1.838.030
Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1991 e 2000.

A proporção de moradores em domicílios im-
provisados não chega sequer a meio por cento, 
embora o percentual tenha aumentado entre 1991 
e 2000. O percentual de domicílios improvisados 
também aumentou (de 0,29% a 0,34%), assim 
como o número de habitantes por domicílio im-
provisado aumentou de 2,8 para 3,0 moradores.

Apesar dos números muitos baixos em termos ab-
solutos, os dados sobre domicílios improvisados 
incluem, entre as suas referências, algumas das 
piores condições de precariedade captadas pelas 
pesquisas do IBGE – especialmente porque incluem 
os moradores sob pontes, viadutos, etc. – e exigem, 
portanto, atenção do poder público. Em termos esta-
tísticos, contudo, as informações não são relevantes 
para a mensuração da inadequação da moradia no 
Rio de Janeiro. 

De acordo com o Censo de 2000, por exemplo, 
69% dos domicílios em aglomerados subnormais 
são regulares do ponto de vista fundiário, 14% são 
ocupados por residente que detém a posse do do-
micílio mas não a do terreno e 17% são alugados. 
No Rio de Janeiro, contudo, há notícia de apenas 
1 (uma) favela carioca – Quinta do Caju – onde os 
moradores têm a situação fundiária regularizada. A 
esmagadora maioria das outras – o que é atestado 
por inúmeros levantamentos realizados no âmbito 
do Programa Favela-Bairro e de outros programas 
de urbanização de favela – ocupa irregularmente 
áreas privadas ou públicas.

MANUTENçãO DOS BAIXOS 
PERCENTUAIS DE DOMICíLIOS 
IMPROVISADOS

No Rio de Janeiro, a incidência de domicílios impro-
visados – construções, vagões, carroças, tendas, 
barracas, trailers, grutas, domicílios situados sob 
pontes etc. - é muito pequena.
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A EVOLUÇÃO DOS INDICADORES 
DOMICILIARES E SOCIAIS 
NAS FAVELAS CARIOCAS - OS 
ÚLTIMOS 40 ANOS

Para avaliar as mudanças nos assentamentos 
precários cariocas foram investigados indicadores 
sociais e domiciliares nas áreas da cidade conside-
radas como favela – aglomerados subnormais - em 
comparação com as demais áreas (não-favela) nos 
anos censitários de 1960 e 2000. 

Embora os indicadores domiciliares de favela te-
nham avançado bastante, os indicadores sociais 
mostram que persiste uma grande diferença entre 
favela e não-favela, tendo sido observado que al-
guns indicadores de favela em 2000 se aproximam 
de indicadores da não-favela de 1960. Isso mostra 
a grande dificuldade da sociedade brasileira em 
alterar, estruturalmente, as condições de vida da 
população mais pobre. 

Outro aspecto fundamental diz respeito ao domínio 
exercido por grupos criminosos sobre o território de 
muitas das favelas cariocas. Não se pode dizer que 
os moradores usufruam plenamente de alguns direi-
tos fundamentais, pois o poder armado de criminosos 
impõe sérias restrições à circulação das pessoas, à 

livre expressão de seus pensamentos, aos direitos 
de organização e reunião, bem como constrange 
os moradores a realizarem suas vontades, por mais 
ilegais e anti-éticas que possam ser. Não há, no en-
tanto, registros estatísticos sobre isso.

INDICADORES DOMICILIARES

Com relação à instalação sanitária, percebe-se a gran-
de diferença entre os setores de favela e não-favela no 
ano de 1960. Enquanto apenas pouco mais da meta-
de dos domicílios particulares em favelas contavam 
com instalações sanitárias, os setores não-favela, no 
mesmo ano, já contavam com 92% dos domicílios na 
mesma situação. Decorridos quarenta anos, as condi-
ções, neste item, entre favela e não-favela se igualam.

O item iluminação elétrica apresentava dados melho-
res do que os de instalação sanitária em 1960 - 79% 
dos domicílios em favelas dispunham deste serviço - 
e teve também uma variação significativa, alcançando 
quase a totalidade dos domicílios (99%) em 2000, mes-
ma marca dos domicílios localizados em não-favela.

Os avanços mais significativos referem-se à evolu-
ção da proporção de domicílios de favela ligados 
à rede geral de abastecimento de água, que passa 
de 16% em 1960 para 92% em 2000.

Tabela 6 - Município do Rio de Janeiro: proporção de domicílios particulares com 
instalação sanitária, em favelas e não-favelas – 1960/2000

Domicílios particulares
Favela 

Variação
Não-favela

Variação
1960 2000 1960 2000

Total de domicílios particulares 69.690 306.609 - 638 1.495.738 -

Com instalação sanitária 56% 99% 43 pp 92% 99% 7 pp
Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1960 e 2000

Tabela 7 - Município do Rio de Janeiro: proporção de domicílios particulares com 
iluminação elétrica em favelas e não-favelas – 1960 / 2000

Iluminação
Favela Variação % Não-favela

Variação %
1960 2000 1960 2000

Total de domicílios 69.690 307.602 - 638528 1.513.856 -

Com Iluminação 79% 99% 20 pp 95% 99% 4 pp
Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1960 e 2000

Obs: Para 2000 os dados foram extraídos do BME, dados do Universo. 
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Tabela 8 - Município do Rio de Janeiro: domicílios ligados à rede geral de água, com 
canalização interna, favela e não favela – 1960 / 2000

Rede geral
Favela

Variação
Não-favela

Variação
1960 2000 1960 2000

Total de Domicílios 69.690 306.609 - 638.528 1.495.738 -

Ligado à rede geral 16% 92% 76pp 82% 98% 16pp
Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1960 e 2000

Tabela 9 - Município do Rio de Janeiro: proporção da população de 15 anos e mais 
analfabeta, e variação em pontos percentuais (pp), favela e não-favela – 1960 / 2000

Pessoas
Favela

Variação
Não-favela

Variação
1960 2000 1960 2000

Pessoas de 15 anos e mais 192.163 756.449 - 2.046.417 3.777.873 -

Analfabetos 35% 11% -24 pp 10% 3% -7%
Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1960 e 2000

Tabela 10 - Município do Rio de Janeiro: proporção da população segundo anos de estudo 
e variação em pontos percentuais (pp), em favela e não-favela – 1960 / 2000

Anos de estudo
Favela

Variação
Não-favela

Variação
1960 2000 1960 2000

Total 274.171 1.090.662 - 2.614.509 4.741.458

Sem Instrução 44% 26% -18 pp 19% 14% -5 pp

Até 8 anos de estudo 99% 86% -13 pp 82% 57% -25 pp

Mais de 8 anos de estudo 1% 14% 13 pp 18% 43% 25pp
Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1960 e 2000

Nota: “Sem instrução” incluída em “até 8 anos de estudo”

Outros dados relevantes para exame das condições 
de moradia, como os relativos ao acesso aos ser-
viços de esgotamento sanitário e coleta de lixo, ao 
adensamento excessivo e a irregularidade fundiária 
não são disponíveis para o ano de 1960 e podem 
ser examinados apenas para os períodos mais re-
centes, como é feito na seção anterior para a cidade 
toda e, em parte, na próxima seção, com relação à 
comparação entre favela e não-favela. 

INDICADORES SOCIAIS

Apesar de os dados de domicílio serem indicativos de 
melhoras nas condições de habitação da população 
residente em favela, ainda são grandes as diferenças 
com relação às demais áreas da cidade. Com o obje-
tivo de caracterizar melhor essas diferenças, são apre-
sentados a seguir indicadores sociais e demográficos.

• Analfabetismo

Os dados sobre analfabetismo mostram que, mes-
mo com a variação negativa de 24 pontos percen-
tuais para a proporção de analfabetos na favela, os 
números se aproximam apenas do patamar de 1960 
para as áreas não faveladas.

• Escolaridade

Com relação à escolaridade, a diferença entre 
favela e não-favela ainda é muito grande, mos-
trando que há muito que avançar neste campo. 
Apesar da diminuição da proporção das pessoas 
consideradas “sem instrução” na favela, ainda há 
uma diferença de 7 pontos percentuais entre os 
dados de 2000 para favela (26%) e de 1960 para 
não-favela (19%).
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Já com relação à população de favela e não-favela 
com mais de 8 anos de estudo, embora tenha ha-
vido um crescimento de 13 pontos percentuais na 
proporção de pessoas residentes em favela que ul-
trapassaram o Ensino Fundamental, a diferença com 
relação à população de não-favela ainda é muito 
grande. Em 1960, enquanto 1% da população fave-
lada tinha mais de 8 anos de estudo, este indicador 
chegava apenas a 18% nas áreas de não-favela. Em 
2000, estes percentuais subiram, respectivamente, 
para 14% na favela e 43% na não-favela.

• Renda

Com relação à proporção de pessoas com renda 
até um salário mínimo, embora tenha havido uma 
redução importante na favela, a proporção de pes-

soas nessa faixa ainda é significativamente maior 
do que nos setores não-favela. Observa-se que, em 
2000, fora das áreas de favela, ainda havia 12% das 
pessoas com renda até um salário mínimo, enquanto 
que nas favelas esta proporção era de 21%. De qual-
quer forma, a redução dos favelados mais pobres, 
nesses 40 anos, foi de 30 pontos percentuais contra 
apenas 9, fora de favela.

• Fecundidade

Observa-se que, em 2000, nos dois segmentos 
existe uma proximidade muito grande entre a mé-
dia de filhos (expressão da diminuição da taxa de 
fecundidade) e a proporção de filhos vivos sobre 
filhos tidos. A situação na favela avançou em ritmo 
mais intenso do que fora dela. 

Tabela 11 - Município do Rio de Janeiro: proporção de pessoas com 10 anos e mais, que tinham renda, com renda 
até um salário mínimo e variação em pontos percentuais (pp), em favela e fora de favela – 1960/2000

Pessoas
Favela

Variação
Não-favela

Variação
1960 2000 1960 2000

Total de pessoas com 10 anos e mais 114.390 496.816 - 1.175.700 2.709.555 -

Pessoas de 10 anos e mais com 
renda até 1 SM

51% 21% -30 pp 21% 12% -9 pp

Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1960 e 2000

Obs. Os dados se referem às pessoas que têm renda e não à renda familiar per capita. Só foi possível comparar a faixa até 1 salário mínimo. 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1950, 1960, 1991 e 2000

Tabela 12 – Município do Rio de Janeiro: média de filhos tidos por mulher e variação, em favela e fora de favela – 1960/2000

Média de filhos por mulher
Favela Não-favela

1960 2000 Variação 1960 2000 Variação

Total de mulheres que tiveram filhos 64.272 563.100 - 599.167 2.543.023 -

Total de filhos tidos 284.512 892.278 - 2.088.742 3.527.013 -

Média de filhos por mulher 4,4 1,5 -2,9 3,5 1,3 -2,2
Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1960 e 2000. 

Tabela 13 – Município do Rio de Janeiro: proporção de filhos nascidos vivos e variação em pontos 
percentuais (pp), em favela e fora de favela – 1960/2000

Filhos 
Favela Não-favela

1960 2000 Variação 1960 2000 Variação 

Total de filhos tidos 284.512 892.278 2.088.742 3.527.013

Filhos tidos vivos 73% 94% 21pp 80% 95% 15pp
Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1960 e 2000. 



16

Artigo
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  3  •  Sa lvador,  novembro  2007

O ESFORÇO CARIOCA RECENTE: 
A INTERVENÇÃO PÚBLICA PARA 
A REALIZAÇÃO DO DIREITO À 
MORADIA

A cidade do Rio de Janeiro vem há mais de dez 
anos fazendo um esforço concentrado na melhoria 
das condições de vida em seus assentamentos 
precários. O marco principal desse esforço é a 
criação da Secretaria Municipal de Habitação e a 
definição dos seus programas em 1993. Dentre 
esses, destacam-se o Programa Favela-Bairro e 
o Programa de Regularização de Loteamentos 
(Morar Legal), por atuarem sobre os dois tipos 
de assentamentos informais mais populosos, 
complexos e desafiantes em termos de melhorias. 
Estima-se que cerca de 1 milhão e meio de pes-
soas, do total de 5 milhões e 800 mil, vivessem 
em tais áreas em 2000. 

O Programa Favela-Bairro (FB) tomou grande 
impulso a partir de 1995, quando foi obtido um 
primeiro empréstimo do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Em 2000, graças ao êxito do 
Programa, o BID concedeu um novo empréstimo, 
totalizando um investimento global - empréstimo 
mais contrapartida municipal - da ordem de cerca de 
US$ 700 milhões de dólares. Enquanto o FB/BID se 
dedica às favelas de porte médio, outros programas 
vem sendo executado, junto a favelas grandes e 
pequenas. Opera-se também um programa de me-
lhoria de cortiços e de outras comunidades pobres 
que não necessariamente favelas.

Apesar das deficiências habitacionais, num sen-
tido amplo, que esses assentamentos possuem, 
há muito se pode considerar que, em sua grande 
maioria, estão consolidados como parte da pai-
sagem urbana, se constituindo mesmo em uma 
alternativa legítima de moradia para a população 
pobre que não conseguiu ter acesso ao mercado 
formal de habitação. 

Por isso, a tônica desses Programas pode ser 
resumida no trinômio urbanização/regularização/
integração. Em suma: implantar, no próprio assenta-
mento, o saneamento básico e o sistema viário e os 
equipamentos urbanos e de uso coletivo; promover 
a legalização do espaço público e das moradias; e 
prestar os serviços públicos e desenvolver projetos 
específicos visando à integração social.  

O governo da cidade não se furtou, contudo, em 
remover famílias localizadas em áreas que não po-
diam ser urbanizadas (risco de desmoronamento, 
inundação etc.), mesmo que para isso tivesse de 
ofertar oportunidades de moradias em locais segu-
ros. Outras melhorias também foram ou estão sendo 
realizadas pelos Governos estadual e federal, mas 
de porte bem mais reduzido.

Em resumo, estima-se que dos 1 milhão de mora-
dores em favelas, cerca de 450 mil estejam sendo 
beneficiados por algum programa municipal. Quanto 
aos loteamentos irregulares e clandestinos, cerca 
de 129 mil moradores de um total estimado de 406 
mil pessoas receberam significativos benefícios em 
seus assentamentos.

Embora a proporção dos domicílios em áreas 
informais tenha aumentado entre 1991 e 2000 
(de 20% para 23%), muitas ações de regulari-
zação foram realizadas entre 1993 e 2005 que 
resultaram em melhorias nas condições de mo-
radia dos assentamentos de baixa renda, espe-
cialmente nas favelas. 253.385 domicílios foram 
beneficiados por alguma ação de urbanização 
ou regularização municipal, especialmente no 
período entre 2000 e 2005. Até este último ano, 
segundo informações do IPP, da SMH e do IBGE, 
62% dos domicílios cariocas na condição de 
informalidade – ou 14% do total de domicílios – 
foram objeto de alguma intervenção pública que 
os beneficiou direta ou indiretamente.
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Tabela 14 – Município do Rio de Janeiro: domicílios em áreas formais e informais segundo 
abrangência dos programas de urbanização e regularização realizados a partir de 1993

Domicílios em áreas
Situação 
em 1991

%
Situação 
em 2000

%
Situação em 

2005 (2)
%

Formais 1.254.532 80 1.392.070 77 1.392.070 77

Informais

Áreas não beneficiadas, 
a partir de 1993

305.792 20 383.807 21 156.892 9

Áreas beneficiadas, a 
partir de 1993 (1)

- - 26.470 1,5 253.385 14

Subtotal Informais 305.792 20 410.277 23 410.277 23

Total 1.562.315 100 1.802.347 100 1.802.347 100
Fontes: IBGE, IPP e SMH.

Notas: (1) Domicílios em áreas abrangidas por programas (concluídos ou em execução) de urbanização e regularização urbanística e fundiária promo-
vidos pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. (2) Foram usados os dados da população de 2000 por não se dispor dos mesmos para 2005.

Tabela 15 – Município do Rio de Janeiro: população com acesso simultâneo à infra-estrutura de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo – favela e não-favela – 1991 / 2000

Situação 1991 2000
Aumento 

2000/1991
Proporção do 

aumento
Proporção em cada ano

1991 2000

Não-favela 4.218.414 4.435.973 217.559 41% 88% 84%

Favela 564.716 872.825 308.109 59% 12% 16%

Total 4.785.121 5.308.798 523.677 100% 100% 100%
Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1991 e 2000

Notas: Abastecimento de água – rede geral; esgotamento sanitário – rede coletora; coleta de lixo-direta e indireta,

Tabela 16 – Município do Rio de Janeiro: população de favela com acesso simultâneo à infra-estrutura de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo – 1991 / 2000

Situação 1991 2000

População total de favela 882.483 1.092.476

População de favela com acesso a serviços adequados de saneamento 564.716 872.825

População de favela com acesso a serviços adequados de saneamento (%) 64% 80%
Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1991 e 2000

Como mostra a Tabela 15, no período entre 1991 e 
2000 houve um investimento relativamente maior 
em saneamento ambiental nas favelas cariocas 
do que fora delas. Das 523. 677 pessoas que 
passaram em 2000 a ter acesso simultâneo aos 
serviços adequados de serviços de abasteci-
mento de água, esgotamento sanitário e coleta 
de lixo, a maioria (59%) morava em favelas. Entre 
1991 e 2000, os moradores de favela com acesso 
a esses serviços passaram de 12% para 16% do 
total de moradores atendidos, enquanto que os 

moradores das demais áreas da cidade (não-
favela) - incluídos aí os moradores de loteamentos 
irregulares e clandestinos –passaram de 88% 
para 84% do total, embora tenham aumentado 
em termos absolutos.

No que se refere especialmente à provisão de infra-
estrutura, os dados atestam o aumento, entre 1991 
e 2000, do percentual da população de favela que 
passa a viver em habitações mais estruturadas em 
termos de saneamento básico. Cabem aqui, contu-
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Entretanto, é importante frisar que, apesar das 
melhorias contatadas, o Rio de Janeiro ainda tem 
importante déficit habitacional tanto quantitativo 
– referente à necessidade de novas habitações1  
- quanto qualitativo - referente à quantidade de 
domicílios inadequados. 

Além disso, a melhoria das condições de vida nos 
assentamento precários no Rio de Janeiro depen-
de também de outros fatores não tratados aqui 
como o acesso ao emprego, ao lazer e a equipa-
mentos públicos de educação infantil e de saúde, 
além dos aspectos relacionados ao aumento da 
segregação sócio-espacial e da violência urbana. 
O próximo passo na avaliação do atendimento da 
Meta 11 deveria, portanto, caminhar na direção 
da construção de indicadores que abrangessem 
estes e outros aspectos característicos da cidade 
do Rio de Janeiro. 
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do, as mesmas ressalvas feitas anteriormente aos 
dados do IBGE com relação à sua capacidade de 
servir como referência para uma análise acurada 
das condições dos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário.

CONCLUSÃO

Sem mencionar as condições de moradia relacio-
nadas à violência urbana, além de aspectos asso-
ciados ao aumento da segregação sócio-espacial e 
do preconceito com relação à população de favela 
– que não foram avaliados neste texto -, a análise 
dos diferentes fatores de adequação demonstra 
que foram grandes as melhorias no Rio de Janeiro 
no período entre 1960 e 2000. Há, contudo, muito o 
que fazer para reduzir a desigualdade explícita nas 
diferenças entre os indicadores sociais dos assen-
tamentos precários analisados – as favelas – e as 
demais áreas da cidade, especialmente quando se 
considera que as informações sobre loteamentos 
irregulares e clandestinos de baixa renda estão in-
cluídas nas áreas de não-favela, ao lado do tecido 
formal da cidade.

Os ganhos de urbanização e a melhoria das 
condições de moradia dos assentamentos pre-
cários podem ser associados ao processo de 
desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro como 
um todo e ao acúmulo ao longo do tempo de 
investimentos públicos e – em muito menor grau 
– privados, como, por exemplo, os produzidos 
por mutirões de moradores de favelas e outros 
assentamentos precários, de difícil computação 
e registro. O apoio público à perspectiva de ga-
rantia do direito à moradia, contudo, se solidifica 
desde a última década do século passado através 
dos diferentes programas e projetos oriundos da 
Secretaria Municipal de Habitação, especialmente 
aqueles voltados para a regularização urbanística 
das favelas cariocas, além de outras iniciativas e 
políticas públicas.
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Os objetivos 
educacionais do 
milênio no Brasil 
Leandro Raizer*

INTRODUÇÃO 

Os objetivos de desenvolvimento do milênio (ODM) 
é o resultado de um esforço global empreendido 
por mais de 190 países – governos, ONGs e agên-
cias internacionais, pela conquista de indicadores 
mínimos de desenvolvimento humano. Os objetivos 
somam um total de oito metas, entre elas: redução 
da mortalidade infantil, aumento da escolaridade, 
maior equidade entre gêneros, acesso a saúde, 
acesso a informação e liberdade política.

Entre essas metas destacam-se as educacionais 
que têm sido apontadas entre as de maior rele-
vância, dado o impacto econômico, social e cul-
tural fomentado pela ampliação da escolaridade 
das populações. Além disso, deve-se destacar 
que segundo dados do último relatório da ONU 
(2007) sobre o desenvolvimento dos objetivos 
do milênio, mais de 113 milhões de crianças no 
mundo, ou seja, 12% do total, não têm acesso 
à educação básica2. As explicações para esse 
fenômeno são diversas: imensa desigualdade 
social e econômica, corrupção, descaso político 
com a educação, falta de infra-estrutura para 
transporte e acesso a áreas rurais e isoladas, etc. 

2  A legislação brasileira (LDBN/1996) inclui no conceito de educa-
ção básica a educação infantil, fundamental e média. Já para a ONU, 
como ocorre no texto dos Objetivos do Milênio, essa classificação 
refere-se apenas ao ensino primário, ou seja, o nível fundamental.

Além disso, deve-se ressaltar que o progresso em 
relação á conquista das metas varia de região para 
região, de continente para continente, e mesmo nos 
estados ou províncias de um mesmo país. Esse é o 
caso, por exemplo, dos países da África-subariana que 
possuem indicadores bastante abaixo da média dos 
países desenvolvidos e em desenvolvimento. Também 
é o caso de países como o Brasil, que apresentam 
imensas diferenças em relação ao desempenho de 
diversos indicadores de desenvolvimento humano, 
dependendo da região ou estado considerado.

Outra consideração importante diz respeito ao ins-
trumental criado para acompanhar o avanço dos 
países, quer pelos governos nacionais ou locais, 
quer pelas agencias internacionais. No Brasil, por 
exemplo, além do uso dos tradicionais indicadores 
internacionais da ONU e da UNESCO, o governo 
consolidou, nesse ano, um índice nacional de de-
senvolvimento da educação básica (IDEB) para 
mensurar a qualidade da educação no país, estados, 
municípios e escolas. Assim, com base no IDEB, o 
governo pretende tomar uma série de medidas, que 
se extendem deste a oferta de ajuda financeira até 
a técnica, para auxiliar na melhoria da qualidade 
da educação nos municípios e escolas do país que 
apresentarem indicadores abaixo da média nacional.

Também deve-se ressaltar que foi em meio a diver-
sas demandas e acontecimentos, que nos últimos 
anos o governo federal vem implantando uma série 
de medidas e políticas educacionais como a cria-
ção do FUNDEB3, implantação do PROUNI4, bolsa 
escola (transformado em bolsa família), etc. Além 
disso, recentemente anunciou a estruturação e a 
criação de um Plano Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (PDE), com o objetivo de coordenar 

3 Deve-se ressaltar que a criação do Fundo de Desenvolvimento da 
Educação Básica (FUNDEB), veio a complementar a atuação do Fun-
do de Desenvolvimento da Educação Fundamental (FUNDEF) exis-
tente até 2006. O FUNDEB contará com um montante orçamentário 
mais elevado que o FUNDEF, e estenderá o financiamento para a 
educação infantil e média, além da fundamental, que já era atendida 
anteriormente pelo FUNDEF.
4 Programa Universidade para Todos. Segundo dados do MEC, 
desde a criação do PROUNI, em 2004, já foram oferecidas mais de 
300.000 mil bolsas. 

* Sociólogo, Mestre e Doutorando em Sociologia pela UFRGS. Pes-
quisador do Grupo de Estudos sobre Universidade (GEU) e do Centro 
de Estudos e Documentação sobre Conhecimentos, Inovação e Sus-
tentabilidade (CEDCIS). Sócio da International Sociological Associa-
tion (ISA), e da Associação Nacional de Política e Administração da 
Educação (ANPAE). Bolsista Capes e professor substituto da Funda-
ção Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre (FFFCMPA). E-mail: 
professorleandroraizer@gmail.com.
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as diversas iniciativas, nos três níveis de ensino, e 
esforços da política educacional no país.

O artigo esta estruturado em três partes. A primeira 
trata do desenvolvimento humano e educacional no 
país, na qual são analisadas as conquistas já alcan-
çadas em relação aos OEM, e em relação a outros 
indicadores educacionais e sociais. Na parte seguinte 
é apresentado e discutido a criação do IDEB, sua 
metodologia, e seu potencial de mensuração. Além de 
possíveis melhorias que poderão ser implementadas 
nos próximos anos. A parte final, com base nos argu-
mentos expostos anteriormente, discute a proposta 
de criação do PDE, sua potencialidade e possíveis 
deficiências, e dificuldades de implementação.

DESENVOLVIMENTO hUMANO E 
EDUCACIONAL

Segundo a ONU (2007) o Brasil é uma das nações 
que mais evoluiu em relação ao índice de Desenvol-
vimento Humano - IDH. O gráfico abaixo ilustra essa 
evolução, considerando o desempenho do Brasil e 
de mais quatro países latino-americanos. No perí-
odo de 29 anos, o país subiu 16 posições e agora 
ocupa a 65ª. Entre os indicadores responsáveis por 
essa melhora destaca-se o aumento da renda, da 
escolaridade, e da expectativa de vida.

Gráfico 1. Índice de Desenvolvimento Humano em 
países selecionados, 1975-2004

Fonte: Nações Unidas, www.un.org.

Assim, de forma geral, como pode ser observado 
no gráfico 2, o Brasil experimenta uma situação de 
renda média (se aproximando da média mundial e 
da dos países latino-americanos), ao mesmo tempo 
que possui uma longevidade inferior a dos países 
ricos e latino-americanos.

Gráfico 2. Índice de Desenvolvimento Humano do 
Brasil, países ricos, países latino-americanos, e média 

mundial, 2006

Fonte: Nações Unidas, www.un.org.

Em relação ao desenvolvimento educacional, o 
Brasil possui indicadores básicos superiores aos da 
média mundial e a dos países latino-americanos. No 
entanto, ainda bastante abaixo dos países ricos. Isso 
se deve, entre outros fatores, a problemas de evasão 
no ensino fundamental, e, sobretudo, problemas de 
acesso ao ensino médio e superior, sem mencionar 
os problemas de qualidade.

A esse respeito, em relação à qualidade do ensino bra-
sileiro, Raizer, Neves e Fachinetto (2007) ressaltam que: 

dentre os resultados obtidos a partir do SAEB e 
da Prova Brasil, destaca-se como nosso maior 
desafio, além de garantir a elevação geral do 
nível de escolarização da população, a garantia 
da aprendizagem. Conforme essas avaliações 
institucionais revelaram, em 2001, 59% dos 
estudantes, que passaram no mínimo 4 anos 
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no Ensino Fundamental, não sabiam ler. Este 
percentual, em 2003, caiu para 55%. Um índice 
ainda absurdamente elevado. Em 2001, 52,3% 
destes mesmos estudantes não resolviam 
operações matemáticas simples. Não houve 
mudança significativa em 2003, visto que este 
índice percentual ficou em 51,6%. Neste período 
não chega a 5% o percentual dos alunos que 
atingiram o nível adequado ou sabiam ler após 
este tempo percorrido no Ensino Fundamental, 
sendo que não chega a 7% os que dominam as 
operações matemáticas simples. De outra parte, 
estas avaliações revelaram que os que chegam 
ao último ano do Ensino Fundamental, ou seja, 
após ter freqüentado, no mínimo, 9 anos de esco-
la, pouco menos de 10% lêem adequadamente, 
enquanto 3% apenas dominam as competências 
matemáticas consideradas adequadas ao final 
dessa etapa escolar. Recentemente, os primeiros 
dados do SAEB de 2005 revelaram o menor índi-
ce de desempenho em português e matemática 
dos alunos de nível fundamental (4ª e 8º séries) 
e ensino médio (3º ano), registrado nos últimos 
10 anos (p.76).

Em relação à renda, embora com algumas modifi-
cações importantes nos últimos 4 anos (como pode 
ser visto no gráfico 2), ainda prevalece a tendência 
de concentração, que, caso se mantenha, impedirá 
o país de atingir a meta de redução da pobreza em 
50% até 2015. De acordo com o PNUD, 10% dos 
lares mais ricos do Brasil têm 70 vezes a renda dos 
10% mais pobres. Além disto, essa imensa desigual-
dade social também se expressa na disparidade 
socioeconômica entre regiões.

Gráfico 3. Evolução do Índice de GINI em países 
selecionados, 2002-06

 
Fonte: Nações Unidas, www.un.org.

Tal contexto demanda por parte do governo e da 
sociedade civil ações e políticas sistêmicas e que 
possam atuar sobre a complexidade de fenôme-
nos multifacetados e cada vez mais interligados. 
Nesse sentido, deve-se considerar que os proble-
mas educacionais brasileiros, como o de evasão 
de jovens entre 12 e 18 anos de idade, possui 
vínculos profundos com o problema da renda da 
população e do trabalho infantil que, por sua vez, 
relacionam-se diretamente com as condições so-
ciais e econômicas de médio e longo prazo, e com 
as políticas sociais.

OS OBJETIVOS EDUCACIONAIS DO 
MILêNIO 

Os objetivos educacionais do milênio (OEM) são 
um conjunto de metas estabelecidas em comum 
acordo entre diversos países para a conquista de 
indicadores mínimos de desenvolvimento nos sis-
temas de ensino. O objetivo principal (ver quadro 
1) é assegurar o acesso universal a educação 
básica, sendo que essa meta engloba também a 
permanência e a conseqüente conclusão desse 
nível de ensino. 

Quadro 1. Objetivos de desenvolvimento do 
milênio: objetivo 2. Conquistar o acesso universal 

a educação primária 
Objetivo 2. Conquistar o acesso universal a educação 
primária.
Meta 3. Garantir que, até 2015, as crianças de todos os 
países, de ambos os sexos, terminem um ciclo completo 
de ensino.

Meta 6. Taxa líquida de matrícula no ensino primário.

Meta 7. Proporção de alunos que iniciam o 1º ano e atin-
gem o 5º.

Meta 8. Taxa de alfabetização na faixa etária de 15 a 24 
anos.

Fonte: Nações Unidas. http://www.undp.org/mdg/goal2.shtml.

Entre os principais indicadores selecionados para 
mensurar a evolução dos países na consecução 
das metas e objetivos estão, como pode ser visto, 
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os tradicionais indicadores da UNESCO: taxa de 
acesso a educação básica, taxa de distorção idade-
série, taxa de analfabetismo entre pessoas entre 15 
e 24 anos de idade.

Além disso, outros indicadores importantes, também 
têm sido utilizados para mensurar os avanços5. Cabe 
mencionar a importância dos que consideram a 
variável gênero, o que permite uma análise do grau 
de equidade entre homens e mulheres presente em 
cada um dos sistemas de ensino dos países.

A SITUAçãO EDUCACIONAL NO BRASIL

Conforme dados do último relatório dos ODM do go-
verno Federal (BRASIL, 2007), como pode ser obser-
vado no quadro 3, ocorreram mudanças relevantes 
no período 1992-2005. Deve-se destacar a importante 
elevação da taxa de freqüência entre os jovens ao 
ensino fundamental que passou de 81,4%, em 1992, 
para 94,5% em 2005; e, sobretudo, no ensino médio, 
de 18,2% para 46% no mesmo período. 

No entanto, a disparidade regional ainda permanece 
como um fator interveniente bastante importante, 
permanecendo a região nordeste com os as ta-
xas mais baixas, mesmo que tenha sido uma das 
regiões que obteve a maior evolução percentual 
dessas taxas.

Em relação a outros fatores como gênero, cor da 
pele e situação de domicílio, também ocorreram 

5 a. taxa de freqüência escolar líquida das pessoas de 7 a 17 anos, 
por grupos de idade e nível de ensino, segundo sexo e cor/raça – 
Brasil e grandes regiões (dados da PNAD, 1992 e 2005); b. taxa de 
freqüência líquida das pessoas de 7 a 17 anos de idade, segundo os 
quintos de rendimento familiar mensal per capita (dados da PNAD, 
2005); c. taxa média esperada e tempo médio de conclusão da 4ª 
e da 8ª série do ensino fundamental (dados do INEP/MEC, 2005); 
d. índice de adequação idade-anos de escolaridade, da população 
de 9 a 16 anos, por regiões geográficas (dadosda PNAD, 2005);  e. 
Resultado do Saeb em língua portuguesa na 4ª série do ensino fun-
damental, por redes de ensino, em escolas urbanas (dados do Saeb, 
1995 a 2005); f. Resultados do SAEB em matemática na 3ª série do 
ensino fundamental, por redes de ensino, em escolas urbanas(dados 
do Saeb, 1995 a 2005);  g. Taxa de alfabetização das pessoas de 15 
a 24 anos de idade, segundo sexo, cor/raça e situação do domicílio – 
Brasil e Grandes Regiões (dados PNAD, 2005). Fonte: BRASIL, 2007.

avanços, mas com a permanência de desigualda-
des. Em relação a taxa de freqüência de homens e 
mulheres, as últimas continuam a manter taxas mais 
elevadas de acesso ao ensino fundamental e médio, 
sendo que ambos os gêneros obtiveram elevação 
dessas taxas. Também as pessoas de pele branca 
continuam a deter as taxas de freqüência mais ele-
vadas, mesmo que seu crescimento percentual no 
período tenha sido menor do que o das pessoas de 
pele preta e parda. Outro fator que ainda se mantém 
como um desafio a garantia de eqüidade na edu-
cação é o de situação de domicílio, mantendo-se 
as pessoas que moram em zonas rurais com taxas 
de freqüência mais baixa do que as que residem 
em áreas urbanas, principalmente em relação ao 
acesso ao ensino médio.

Também segundo dados da última PNAD (2007), 
referentes a 2006, ocorreu uma leve queda do 
analfabetismo no país, sendo que os analfabetos 
funcionais ainda somam 23,6% da população. Se-
gundo a PNAD:

Em 2006, 14,9 milhões de brasileiros com mais 
de 10 anos de idade eram analfabetos, 4,2% 
a menos que em 2005. A taxa de analfabetis-
mo para esse grupo caiu de 10,2% em 2005 
para 9,6% no ano passado. Para as pessoas 
de 15 anos ou mais, a taxa de analfabetismo 
em 2006 era de 10,4%, 0,7 ponto percentual 
inferior à de 2005. A taxa de analfabetismo das 
pessoas de 10 anos ou mais era de 18,9% no 
Nordeste e de 10,3% na região Norte. No Sul 
e no Sudeste, os valores eram de 5,2% e 5,5% 
(PNAD, 2007, p. 3).

Outro resultado interessante dessa última pesquisa 
diz respeito às importantes melhorias alcançadas 
pela região nordeste nos últimos dez anos. Como 
destaca a PNAD (2007):

Entre as crianças de 5 a 6 anos de idade, por 
exemplo, 35,8% não freqüentavam escola em 
1996, percentual que caiu, em 2001, para 23,8% e 
atingiu, em 2006, 14,7%. Esse fenômeno ocorreu
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em todas as regiões, com destaque para a Nor-
deste e a Sudeste, onde, em 2006, a proporção de 
crianças de 5 a 6 anos de idade que estavam fora 
da escola era de 12,4% e 11%, respectivamente, 
bem abaixo dos valores de 1996 (35,2% e 33%). 
Para as crianças e adolescentes de 7 a 14 anos de 
idade, a região Nordeste apresentou uma melhoria 
considerável: enquanto em 1996 13,6% delas não 
freqüentavam a escola, em 2006 o percentual era 
de 3,1%. Entre as pessoas de 15 a 17 anos de 
idade, o percentual de não-freqüência à escola 
passou de 30,5% em 1996 para 17,5% em 2006. 
Essa tendência foi verificada em todas as regiões, 
sendo maior no Sul: de 34% para 19,3% (p. 10).

No entanto, conforme dados da Síntese de Indica-
dores Sociais (2007), mesmo tendo ocorrido o 

crescimento do acesso à escola para esse gru-
po, de 69,5% para 82,2% entre 1996 e 2006, a 
taxa de freqüência líquida  em 2006 não atingia 
metade do segmento populacional: 47,1%. No 
Norte e Nordeste, havia estados em que esse 
percentual era menor que 30%, casos do Pará 
(28,4%) e Alagoas (25,4%).

Em relação ao ensino superior manteve-se a ten-
dência de expansão do numero de matrículas, 
principalmente, através da rede privada de ensino. 
O número de estudantes no ensino superior cresceu 
13,2% de 2005 para 2006, sendo que o crescimento 
no setor privado chegou a mais de 15%. Parte im-
portante desse crescimento se explica pelas bolsas 
concedidas pelo PROUNI (RAIzER, NEVES, FACHI-
NETTO, 2007).

Em relação à questão da equidade de gênero, que 
é uma das metas educacionais do milênio, ocorre-
ram algumas mudanças relevantes. Como ressalta 
SANTAGADA (2007, p. 2),

A razão entre mulheres e homens, nos níveis 
de ensino fundamental, médio e superior, era 
favorável às mulheres em 1992, tanto no RS 
como no Brasil. Se, no ensino fundamental, 
havia uma quase-igualdade de acesso à 
escola, era nos níveis médio e superior que 
a predominância feminina se fazia sentir, 
conforme atestam os dados da tabela. (...) As 
mulheres continuavam na dianteira, em relação 

Quadro 2 – Taxa de freqüência escolar líquida das pessoas de 7 a 17 anos por grupos de idade e nível de ensino, 
segundo sexo, cor/raça e situação de domicílio – Brasil e grandes Regiões, 1992 e 2005 (em %)

Características selecionadas Fundamental 7 a 14 anos Médio 15 a 17 anos

1992 2005 1992 2005

Total* 81,4 94,5 18,2 46,0

Norte 82,5 93,9 11,7 35,4

Nordeste 69,7 92,4 9,5 30,1

Sudeste 88,0 95,8 24,3 57,4

Sul 86,9 95,9 23,1 53,6

Centro-Oeste 85,9 94,7 17,5 45,9

Sexo

Homem 79,9 94,3 15,1 41,2

Mulher 82,7 94,8 21,3 50,7

Cor/raça

Branca 87,5 95,5 27,1 56,9

Preta e Parda 75,3 93,7 9,2 36,3

Situação do domicílio

Rural 66,5 92,5 5,3 25,7

Urbana 86,2 95,0 22,3 50,4

Fonte: BRASIL, 2007
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aos homens, no ensino médio — em torno de 
1,17 — e, em especial, no ensino superior, na 
razão de 1,23 para o RS e de 1,32 no Brasil, 
embora as razões tenham sofrido um decrés-
cimo entre 1992 e 2005.

No entanto, como sugere esse pesquisador, “apesar 
da participação educacional ser mais alta no grupo 
feminino, persiste a discriminação no mundo do 
trabalho e da política (SANTAGADA, 2007, p. 2).”

Estudo e freqüência dos jovens
Inúmeros estudos têm chamado a atenção para 
a relação problemática que envolve a escolari-
zação das crianças e jovens no Brasil. Conforme 
dados da PNAD de 20066, ver gráfico abaixo, a 
freqüência escolar média das crianças e jovens 
entre 5 e 17 anos de idade, no país, é de 91,2%, 
sendo que, de forma geral, essa média diminui 
quanto mais elevado o nível de ensino e a idade 
(entre os jovens de 18 e 24 anos de idade, por 
exemplo, apenas 36% freqüentam algum nível de 
ensino). Outra informação relevante obtida pela 
PNAD diz respeito a freqüência escolar segundo 
o tipo de ocupação. Como pode ser visualizado, 
a média de freqüência cai em cerca de 12%, para 
os estudantes que estão ocupados em algum tipo 
de atividade; sendo que os que não exercem ne-
nhuma atividade além do estudo, possuem uma 
freqüência 2% maior que a média geral (entre os 
diversos tipos de ocupações).

Também cabe notar que ainda existem diferenças 
importantes entre a situação do ensino no meio ur-
bano e rural, sendo que nesse último a freqüência 
escolar cai 6% (chegando a 87%), enquanto a do 
primeiro se eleva em 1,4%, atingindo 94% de freqü-
ência. Em relação à ocupação, parece não haver 
diferenças relevantes entre o meio rural e urbano.

6 Os dados analisados foram obtidos pela última PNAD/2006, refe-
rente ao ano de 2005. Deve-se ressaltar que ao longo do artigo são 
feitas referencias a PNAD de 2006 e a de 2007. A PNAD de 2006, em-
bora não possua dados tão atualizados como a de 2007, possui um 
suplemento especial sobre educação e trabalho, que é considerado 
de grande relevância para a análise presente pelo autor.

Gráfico 4. Taxa de freqüência escolar das crianças e 
adolescentes de 5 a 17 anos de idade, por situação do 

domicílio e condição de ocupação, Brasil – 2005

Fonte: PNAD/2006

Em relação aos jovens de 18 a 24 anos de idade, 
pode-se notar que a medida que a idade aumenta 
ocorre a diminuição da porcentagem que apenas 
estuda, sendo que também ocorre uma elevação 
importante, cerca de 80%, no número de jovens 
que apenas trabalham e não estudam. Esse cenário 
configura a incapacidade do sistema educacional 
brasileiro de possibilitar a permanência dos jovens 
na educação formal, e de interagir de forma mais 
dinâmica e positiva com o seu ingresso no mercado 
de trabalho, já que, na maioria das vezes, ocupação 
e freqüência escolar tornam-se, como poder ser 
visto, elementos conflitantes.

Gráfico 5. Jovens de 18 a 24 anos de idade, por 
grupos de idade, distribuição percentual, por condição 

de atividade na semana de referência, Brasil – 2005

Fonte: PNAD/2006
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Estudo e renda familiar dos jovens

Outro conjunto de dados relevantes mensurados 
pela PNAD diz respeito a freqüência escolar se-
gundo a renda familiar.  Como pode ser observado 
na tabela abaixo, ocorre uma elevação importante 
na freqüência escolar, na medida em que a renda 

familiar dos jovens aumenta. Sendo que a freqü-
ência escolar cai, entre os jovens de 15 a 17 anos 
de idade, de 92,2% para 72,6%, na passagem do 
quinto mais rico para o primeiro quinto. Em relação 
aos jovens de 18 a 24 anos a situação se agrava, já 
que a freqüência cai de 48,6%, para apenas 25,1% 
para alunos do quinto mais pobre.

Tabela 1. Taxa de freqüência escolar dos adolescentes e jovens de 15 a 24 anos de idade, por grupos de idade e 
quintos de rendimento mensal familiar per capita (%), Grandes Regiões e Brasil – 2005

Grandes 
Regiões, e Brasil

15 a 17 anos 18 a 24 anos

1º quinto 2º quinto 3º quinto 4º quinto 5º quinto 1º quinto 2º quinto 3º quinto 4º quinto 5º quinto

Brasil 72.6 77.3 81.2 84.8 92.2 25.1 27.5 26.4 29.4 48.6
Norte 68.2 76.0 79.4 80.1 86.3 26.5 28.6 31.3 35.0 46.6

Nordeste 70.2 78.4 78.8 79.7 89.5 26.5 29.8 33.1 34.0 44.9

Sudeste 73.8 81.4 85.2 88.7 93.3 21.4 21.7 24.7 29.6 51.6

Sul 71.7 74.4 81.1 83.8 92.3 16.5 19.9 25.4 31.9 54.3

Centro-Oeste 77.4 78.1 79.5 81.5 93.8 21.6 24.4 27.8 31.7 53.2
Fonte: PNAD/2006

Tabela 2.  Estudantes da rede pública e da rede particular, por nível de ensino freqüentado, total e respectiva 
distribuição percentual, por quintos de rendimento mensal familiar per capita, Brasil – 2005

Grandes

Regiões

Estudantes segundo a rede

Ensino médio Ensino superior

Total

(1)

Distribuição percentual, por quintos de rendimento 
mensal familiar per capita (%)

Total

(1)

Distribuição percentual, por quintos de rendimento 
mensal familiar  per capita (%)

1º quinto 2º quinto 3º quinto 4º quinto 5º quinto 1º quinto 2º quinto 3º quinto 4º quinto 5º quinto

Publica 7 074 131 16.5 25.0 24.6 23.1 10.8 1 278 275 1.9 6.0 11.8 25.2 55.1

Privada 1 177 112 1.7 5.7 9.9 22.7 59.9 3 665 361 1.0 2.4 7.9 22.9 65.9
Fonte: PNAD/2006.

Nota: (1) Exclusive as pessoas cuja condição na família era pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico e as pessoas 
em famílias sem declaração de rendimento.

Tabela 3 Taxa de freqüência escolar dos adolescentes e jovens de 15 a 24 anos de idade, por grupos de idade e 
quintos de rendimento mensal familiar per capita (%), Grandes Regiões e Brasil – 2005

Grandes 
Regiões, e Brasil

15 a 17 anos 18 a 24 anos

1º quinto 2º quinto 3º quinto 4º quinto 5º quinto 1º quinto 2º quinto 3º quinto 4º quinto 5º quinto

Brasil 72.6 77.3 81.2 84.8 92.2 25.1 27.5 26.4 29.4 48.6

Norte 68.2 76.0 79.4 80.1 86.3 26.5 28.6 31.3 35.0 46.6

Nordeste 70.2 78.4 78.8 79.7 89.5 26.5 29.8 33.1 34.0 44.9

Sudeste 73.8 81.4 85.2 88.7 93.3 21.4 21.7 24.7 29.6 51.6

Sul 71.7 74.4 81.1 83.8 92.3 16.5 19.9 25.4 31.9 54.3

Centro-Oeste 77.4 78.1 79.5 81.5 93.8 21.6 24.4 27.8 31.7 53.2
Fonte: PNAD/2006 
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Considerando-se as Grandes Regiões do país, a 
Região Sul é a que apresenta a maior diferença de 
freqüência escolar -mais de vinte pontos percentuais 
entre os jovens de 15 a 17 anos, segundo o quinto 
de rendimento; e, mais de trinta e oito pontos per-
centuais, entre os jovens de 18 a 24 anos.

Além disso, se considerarmos o nível de ensino 
freqüentado (ver tabelas abaixo), chama atenção a 
concentração dos jovens que pertencem a famílias 
com renda mais elevada na rede privada de ensino 
médio. Em relação ao ensino superior, percentual-
mente, apenas 8% dos alunos da rede pública , e 
3,4% da rede privada, são oriundos de famílias do 
primeiro e segundo quintos. Já, se considerarmos 
os quintos mais elevados, destaca-se a grande 
porcentagem de estudantes (mais de 78% do total 
que freqüenta esse nível de ensino), tanto na rede 
pública como na privada, oriundos de famílias com 
rendas elevadas. 

Também em relação à freqüência segundo o rendi-
mento, como pode ser observado na tabela abaixo 
quanto mais elevada a renda familiar do estudante, 
maior será a sua freqüência.

A análise desses dados permite chegar a algumas 
conclusões parciais. O país vem conquistando im-
portante indicadores de acesso, principalmente na 
educação fundamental, assim como vem ampliando 
a freqüência e diminuindo a evasão nesse nível de 
ensino. No entanto, o nível médio e superior ainda 
mostram-se bastante problemáticos. Em relação 
ao primeiro, a taxa de acesso permanece sendo 
baixa ao mesmo tempo que a evasão tem se man-
tido elevada. Em relação a educação superior, vem 
ocorrendo uma expansão considerável, mas a taxa 
de acesso de jovens entre 18 e 24 anos de idade se 
mantém bastante baixa (cerca de 13%). 

Assim, deve-se destacar que mais de 60% dos 
jovens entre 18 e 24 anos de idade não freqüenta 
nenhum nível de ensino, e que entre os motivos para 
esse fenômeno está à necessidade de ingresso pre-

coce no mercado de trabalho, e a falta de programas 
de estágio que permita a conciliação entre o tempo 
de estudo e o trabalho.

O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO BáSICA (IDEB)

Embora o foco principal do artigo seja a análise dos 
objetivos educacionais do milênio no país, cabe 
realizar uma breve incursão pelo terreno dos indi-
cadores educacionais que tem sido utilizados para 
mensurar e monitorar os avanços e retrocessos da 
situação educacional. Nesse sentido, a análise que 
segue dever ser entendida como um suplemento 
acessório ao presente estudo.

O Brasil vem desenvolvendo a décadas um conjunto 
de indicadores educacionais, tendo papel de desta-
que a atuação do INEP na produção e disseminação 
de dados e informações. É nesse cenário, que o 
índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), criado pelo INEP representa um avanço sig-
nificativo em termos de indicadores educacionais, 
e possibilitará um monitoramente mais eficaz da 
situação educacional do país. 

Como refletem seus criadores (FERNANDES, 2007, 
p. 7), os indicadores utilizados até o presente no 
país mensuravam duas dimensões: 

[...] a) indicadores de fluxo (promoção, repe-
tência e evasão) e b) pontuações em exames 
padronizados obtidas por estudantes ao final 
de determinada etapa do sistema de ensino (4ª 
e 8ª séries do ensino fundamental e 3º ano do 
ensino médio). É importante ressaltar que os es-
tudos e análises sobre desempenho educacional 
raramente combinam as informações produzidas 
por esses dois tipos de indicadores, ainda que a 
complementaridade entre elas seja evidente. 

Além da possibilidade de síntese de indicadores de 
fluxo e desempenho,  o IDEB também se mostra re-
levante como instrumento  na medida em que permi-
tirá a detecção, de forma comparada, de problemas 
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em escolas e redes de ensino que apresentarem 
indicadores insuficientes de acesso, freqüência, e 
desempenho. Através de seu uso será possível não 
só realizar comparações e estudos longitudinais (en-
tre escolas, municípios, estados, etc), como também 
a medição do avanço ou retrocesso do desempenho 
ao longo do tempo (FERNANDES, 2007, p. 8).”

A composição do IDEB se dá através da combina-
ção de dois grupos de indicadores: a) pontuação 
média dos estudantes em exames padronizados ao 
final de determinada etapa do ensino fundamental 
(4ª e 8ª séries) e 3º ano do ensino médio; e b) taxa 
média de aprovação dos estudantes da correspon-
dente etapa de ensino. Assim, a fórmula matemática 
para calculo do IDEB é dada por:

Fonte: FERNANDES, 2007

O IDEB E AS POLÍTICAS PÚBLICAS

Os sistemas municipais, estaduais e federal de en-
sino terão metas de qualidade para atingir. A meta 
principal é que o Brasil possa atingir, num prazo de 
15 anos, ou seja, até 2022,  nota média seis no índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 
Essa nota foi baseada no resultado médio obtido 
pelos países (os 20 melhores classificados) da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), com a aplicação da metodo-
logia do IDEB a seus indicadores educacionais.  
Atualmente o Brasil possui uma média aproximada 
de quatro pontos numa escala que vai de zero a dez 

e leva em conta o rendimento dos alunos, a taxa de 
repetência e a evasão escolar.

Com base na média alcançada pelas escolas e mu-
nicípios, o MEC pretende oferecer apoio técnico e/ou 
financeiro. Além disso, como considerou o Ministro 
da Educação, Fernando Haddad: “Há cidades com 
baixo indicador de qualidade, mas que têm recursos. 
Nesse caso, o município precisa de apoio técnico do 
governo federal. Mas há municípios que, além de um 
baixo indicador de qualidade, não têm capacidade 
financeira. Portanto, essa cidade tem que receber 
tanto apoio técnico quanto financeiro”.

Por fim, em relação ao IDEB, deve-se dizer que ele 
poderá avançar bastante na sua capacidade de 
mensurar a realidade educacional, no entanto, de 
fato, como reconhecem os seus criadores o índice 
proposto “[...] é um avanço em relação aos indica-
dores atualmente utilizados para monitorar o sistema 
de ensino no País (FERNANDES, 2007, p. 17).”

Em relação às possibilidades de melhorias e 
avanços cabe destacar que embora ele seja um 
indicador avançado em relação aos anteriores, 
precisa ser aperfeiçoado de forma a mensurar 
dimensões mais qualitativas da escola e que 
são, senão mais importantes para a qualidade 
do ensino, igualmente relevantes como as vari-
áveis já abarcadas por ele. Um país tão rico em 
termos culturais e que possui um dos maiores 
planteis do mundo de professores, pedagogos e 
pesquisadores da educação não pode se furtar 
de elaborar, e repensar continuamente, sobre a 
criação de novos indicadores operacionalizáveis 
e que possam mensurar, de forma mais efetiva, 
dimensões e variáveis  relevantes do processo 
de aprendizagem e que até o momento foram 
negligenciadas. Além disso, deve-se ressaltar que 
um indicador social de políticas públicas é tão 
relevante quanto maior for a sua capacidade de 
mensuração da realidade, e quanto mais possível 
seja, a partir das constatações obtidas por ele, 
intervir e modificar essa realidade.
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Para tanto, a capacitação de pesquisadores e pen-
sadores da educação brasileira e de seus dilemas, 
como diria Florestan Fernandes (1989), para o uso, 
construção e operacionalização de indicadores 
deve ser incentivada e possibilitada pelas Faculda-
des de Educação, e pelos cursos de licenciatura. 
Assim como deve ser fomentada e incentivada por 
instituições de pesquisa e institutos como o INEP e 
o IPEA, sob pena do país preservar “ as escuras” a 
sua realidade educacional, com suas conquistas, 
problemas e desafios. 

O PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO (PDE)

Após a promulgação da Constituição Federal de 
1988 e da LDBN de 1996, não se via, por parte do 
governo federal, proposta tão audaciosa e abran-
gente como o recém anunciado Plano de Desenvol-
vimento da Educação (PDE).

Não são poucos os desafios que deverão ser en-
frentados por essa iniciativa: conquistar apoio da 
sociedade civil e dos demais entes da federação; 
melhorar a qualidade do ensino; incrementar o piso 
salarial dos docentes; criar políticas de incentivo a 
qualificação continuada; informatizar as escolas; 
interligar iniciativas e projetos entre os três níveis 
de ensino e modalidades de educação; ampliar as 
taxas de acesso e permanência nos três níveis de 
ensino; ampliar e qualificar a educação profissional 
e técnica oferecida; etc.

Entre as propostas do PDE pode-se destacar:

- Ampliação do montante de investimento na educa-
ção básica, profissional e na educação superior;

- Programas de incentivo a participação de pais, 
alunos, professores, e funcionários no processo de 
aprendizagem e melhoria da educação;

- Ampliação dos programas de alfabetização de 
jovens e adultos

- A criação de um piso salarial nacional dos profes-
sores (atualmente, mais de 50% desses profissio-
nais ganham menos de R$ 800,00 por 40 horas de 
trabalho); 

- Ampliação do acesso dos educadores à univer-
sidade;

- Instalação de laboratórios de informática em es-
colas rurais;

- Garantia de acesso à energia elétrica para todas 
as escolas públicas;

- Melhorias no transporte escolar para os alunos 
residentes em áreas rurais;

- Ampliação do programa de saúde do estudante ;

- Criação de institutos federais de educação profis-
sional, científica e tecnológica. Os institutos serão 
instalados em cidades de referência regional, para 
que contribuam para o desenvolvimento das co-
munidades próximas e ajudem a resolver a falta de 
professores em disciplinas como física, química e 
biologia.

- Acompanhamento e assessoria aos municípios 
com baixos indicadores de ensino; 

- Apoio a qualificação dos licenciados na gradua-
ção;

- Apoio a recém doutores na pós-graduação.
Fonte: MEC

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na última década o país alcançou conquistas impor-
tantes no campo da educação. Entre os principais 
resultados das inúmeras políticas educacionais e 
sociais implementas destaca-se a conquista parcial 
pelo país dos OE através da quase universalização 
do acesso ao ensino fundamental, mas com a 
permanência de problemas graves de qualidade, 
acesso e freqüência  (principalmente entre os alu-
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nos do ensino fundamental, e, sobretudo, no ensino 
médio; e no ensino superior).

Como foi analisado, o país conjuga indicado-
res bastante díspares se considerado o efeito 
exercido por variáveis como renda, localização 
geográfica, situação de domicílio, e situação 
ocupacional dos estudantes. A ação negativa 
de tais variáveis sobre a eqüidades educacional 
tem sido combatida através de políticas como o 
bolsa escola, do Governo Federal, e de outros 
programas de iniciativa dos governos Municipais 
e Estaduais. Tais ações têm se mostrado capazes 
de resolver o problema de acesso (como vem 
ocorrendo no ensino fundamental, com maior 
vigor, e no médio, ainda paulatinamente), mas 
sem conseguir resolver problemas como a freqü-
ência, e sobretudo, os problemas de qualidade do 
ensino (como pode ser constatado pela análise 
dos dados do SAEB e do Prova Brasil).

Em relação à situação educacional dos jovens, por 
exemplo, configura-se um cenário marcado pela 
incapacidade do sistema educacional brasileiro de 
possibilitar a permanência dos jovens na educação 
formal, e de interagir de forma mais dinâmica e posi-
tiva com o seu ingresso no mercado de trabalho, já 
que, na maioria das vezes, ocupação e freqüência 
escolar tornam-se, como pode ser visto, elementos 
conflitantes.

Além disso, a criação do IDEB representou um 
avanço significativo em termos de indicadores edu-
cacionais já utilizados no país. No entanto, embora 
o IDEB seja um indicador avançado em relação 
aos anteriores, precisa ser aperfeiçoado de forma a 
mensurar dimensões mais qualitativas da escola e 
que são, senão mais importantes para a qualidade 
do ensino, igualmente relevantes como as variáveis 
já abarcadas por ele.

Ainda em relação aos indicadores educacionais 
do país, deve-se buscar construir indicadores que 

possam dar conta de dimensões mais específicas 
e regionalizadas, que atendam as demandas efe-
tivas de grupos e que possam, efetivamente, ser 
instrumento de melhoria das condições e da qua-
lidade de ensino. Nesse sentido, deve-se construir 
indicadores para além dos objetivos educacionais 
do milênio, tendo em vista que o país não pode se 
contentar apenas com a conquista de indicadores 
mínimos, embora imprescindíveis. Deve pois, buscar 
qualificar a educação oferecida como instrumento 
de democratização de acesso ao conhecimento e 
a informação. 

Por fim, deve-se destacar a imensa expectativa que 
existe em relação à implementação do FUNDEB e 
do PDE. Ainda é cedo para se analisar se eles te-
rão sucesso ou não, mas já pode-se destacar que 
inúmeros serão os desafios: conseguir o montante 
do orçamento necessário para a implementação 
dos projetos e ações; conseguir a colaboração dos 
Estados e Municípios; motivar a comunidade escolar 
a participar de forma ativa no projeto “todos pela 
educação”, etc. 
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Os Objetivos de 
Desenvolvimento 
do Milênio nos 
municípios do RS
Hélios Puig Gonzalez*
Ricardo Rossi da Silva Couto*
Salvatore Santagada*

INTRODUÇÃO

Em setembro de 2000, a Organização das Nações 
Unidas, ao analisar os problemas mundiais, 
estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio , conhecidos também como os 
“oito jeitos de mudar o mundo”. A Declaração 
do Milênio reflete as preocupações de 147 
chefes de estado e de governo de 191 países e 
determina o compromisso compartilhado com a 
sustentabilidade do Planeta. Os ODM perfazem 
um conjunto de oito macrobjetivos, divididos em 
18 metas e em 48 indicadores a serem atingidos 
pelos países signatários até o ano de 2015, através 
de ações dos governos e da sociedade.

Com o intuito de avaliar em que medida as metas 
dos ODM vêm sendo efetivadas nos municípios 
do Rio Grande do Sul, a equipe do Núcleo de 
Indicadores Sociais do Centro de Informações 
Estatísticas da FEE, por solicitação do Fórum 
Permanente de Responsabilidade Social do Rio 
Grande do Sul - Fórum RS, realizou um diagnóstico, 
compatibilizando objetivos, metas e indicadores com 
as bases estatísticas municipais disponíveis. Nesse 

sentido, foram escolhidos sete macrobjetivos7, 
nove metas8 e 18 indicadores, adaptados à fonte 
de dados disponível e à escala dos 496 municípios 
gaúchos, conforme Quadro 1 (Vide o Anexo).

Para o diagnóstico desses objetivos e metas, foram 
criados critérios de avaliação – categorizações – 
para cada um dos 18 indicadores selecionados, 
levando-se em consideração o comportamento 
do indicador atingido até o último ano estatístico 
disponível para a base municipal. São eles:

- Alcançado - considera-se que o indicador já 
alcançou a meta. O fato de se afirmar que a meta 
estipulada já foi atingida, não significa que ela venha 
a se manter em 2015;

- A caminho - considera-se que o indicador 
alcançará a meta em 2015, se mantiver o ritmo de 
melhora em curso;

- A caminho/Avanço lento - em alguns municípios, 
não foi possível identificar a categorização. O 
indicador está melhorando, mas não é identificado 
o ritmo de mudança;

- Avanço lento - houve melhora no indicador, mas 
mantido o ritmo, a meta não será atingida em 2015;

- Nenhuma mudança ou mudança negativa - 
nessa categoria, o indicador ou não apresenta 
nenhuma mudança, ou apresenta mudança negativa 
até o último ano estatístico disponível.

7  O oitavo ODM, que visa estabelecer uma parceria mundial para o 
desenvolvimento, tem como uma de suas metas, em cooperação com 
o setor privado, tornar acessíveis os benefícios das novas tecnologias, 
em especial das tecnologias de informação e de comunicações. O 
indicador dessa meta e esse objetivo foram excluídos porque possui 
apenas um indicador passível de ser considerado no plano municipal: 
linhas telefônicas e assinaturas de celulares por 100 habitantes, (mas 
os dados disponíveis não oferecem uma abertura separando as liga-
ções residenciais das comerciais). O segundo ODM, que visa atingir o 
ensino básico universal, refere-se, neste trabalho, somente ao ensino 
fundamental; o sexto ODM, que originalmente visa combater o HIV/
AIDS, a malária e outras doenças, dada a dificuldade de quantifica-
ção da malária pela baixa incidência e por a tuberculose ser muito 
expressiva no RS, neste trabalho a análise restringe-se ao HIV/AIDS, à 
tuberculose e outras doenças importantes.
8 Em relação à tuberculose, o compromisso foi ajustado ao Plano Mundial 
para Deter a Tuberculose da OMS, que estabelece a meta de reduzir, pela 
metade, o número de casos e mortes por  tuberculose entre 1990 e 2015.

* Tecnicos da FEE: puig@fee.tche.br; couto@fee.tche.br; salvatore@
fee.tche.br. Os autores agradecem a colaboração de Adalberto Alves 
Maia Neto; Adelar Fochezatto, Alberto Luiz Campos Medeiros; Carlos 
Roberto Winckler; Ezequiel Dias de Oliveira; Guilherme Assis de Almei-
da; Ivete Lopes Figueiró, João Henrique Ferreira Flores; Josué Klafke 
Sperb; Maria Amélia Pinto Leão; Marília Forster de Freitas Lima; Marilia 
Regina de Carvalho Chukst; Roselane Vial e Martinho Lazzari.
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Tabela 1 – Redução do número de indivíduos com renda per capita inferior a meio salário mínimo por categorias, 
número de municípios e participação percentual de suas populações no total do RS – 2000

Categorias Municípios Redução dos Indivíduos
Participação % da 

População dos 
Municípios na População

Número % Absoluto % % do RS Total do RS

Alcançado 127 27,2 145 469 56,7 5,5 8,5

A caminho 267 57,2 488 846 31,2 18,6 44,1

Avanço lento 69 14,8 20 557 3,2 0,8 30,1

Nenhuma mudança ou mudança negativa 4 0,9   -28 006 -17,11 -1,1 17,3

TOTAL DO RS (A caminho) 467 100,0 626 866 - 23,8 100,0
Fonte: FEE/CIE/NIS.

RESULTADOS

PROPORçãO DOS INDIVíDUOS COM 
RENDAS DOMICILIARES PER CAPITA 
INFERIORES A 1/2 SALÁRIO MíNIMO

O Rio Grande do Sul foi classificado na categoria 
A caminho, ou seja, avalia-se que o Estado 
alcançará a meta estabelecida de reduzir pela 
metade, até 2015, a proporção de indivíduos com 
renda domiciliar inferior a meio salário mínimo, 
se o indicador mantiver o ritmo de melhora em 
curso (Tabela 1).

No período (1991-00), houve uma redução de 
626.866 pessoas economicamente ativas com 
rendas inferiores a meio salário mínimo. No 
Estado, 394 municípios (84,4% do total), com 
52,6% da população, obtiveram em 2000, as 
categorizações Alcançado ou A caminho.

Em 73 municípios, 15,6% dos do Estado, 
categorizados como de Avanço lento ou de 
Nenhuma mudança ou mudança negativa, 
apresenta-se uma situação preocupante. Nos 
14,8% dos municípios categorizados como de 
Avanço lento, houve melhora no indicador, 
mas, mantido o ritmo, a meta não será atingida 

em 2015. Nos 0,9% municípios restantes, o 
indicador apresentou categorização de Nenhuma 
mudança ou mudança negativa até o último ano 
estatístico disponível, demonstrando, em ambos 
os casos, que a meta não será atingida em 2015. 
Esses municípios correspondiam a 47,4% da 
população total do RS.

Os 10 municípios que mais se destacaram no 
cumprimento da meta desse indicador foram 
Paraí, Nova Bassano, São Valentim do Sul, Boa 
Vista do Sul, Montauri, Vale Real, União da Serra, 
São José do Hortêncio, Tupandi e Anta Gorda.

Nos municípios do Rio Grande do Sul, segundo o 
IBGE, no ano 2000, 4.299.567 pessoas viviam em 
condições precárias de existência. Considerando-
se que grande parte delas não percebiam nem 
um salário mínimo, o que equivalia a 50,9% 
das pessoas ocupadas de 10 anos ou mais 
de idade, por classes de rendimento nominal 
mensal, percebiam até um salário mínimo. Dentro 
desse percentual, os indivíduos sem rendimento 
equivaliam a 35,0%, e 15,9% recebiam até um 
salário mínimo.

A abrangência do indicador escolhido pelo PNUD 
é insuficiente e contradiz a legislação do Brasil. 
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Perante a realidade do custo da ração do salário 
mínimo9 para atender às necessidades vitais 
básicas, segundo a Constituição, uma renda 
familiar per capita inferior a um salário mínimo, 
para garantir as necessidades vitais básicas, 
representa condições de precariedade e de 
extrema pobreza.

TAXA DE CRIANçAS COM BAIXO PESO 
AO NASCER

O Rio Grande do Sul apresenta taxas médias 
anuais realizadas de redução que o levam à 
categorização Nenhuma mudança ou mudança 
negativa, o que significa que o indicador não 
alcançará a meta de redução pela metade em 
2015 (Tabela 2).

9  A legislação que obriga o pagamento, sob as penas da lei, do 
salário mínimo foi promulgada no dia 1º de maio de 1940, com base 
nos artigos 12 da Lei nº. 185, de janeiro de 1936, e 45 do Decreto-Lei 
nº 399, de 30.04.1938. Conforme a Constituição da República Fede-
rativa do Brasil, capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º, inciso IV, o 
salário mínimo necessário é o salário mínimo fixado em lei, nacional-
mente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas do 
trabalhador e às de sua família, como moradia, alimentação, educa-
ção, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, 
reajustado periodicamente de modo a preservar o poder aquisitivo, 
vedada sua vinculação para qualquer fim.  Foi considerado, em cada 
mês, o maior valor da ração essencial das localidades pesquisadas. 
A família considerada é de dois adultos e duas crianças, sendo que 
estas consomem o equivalente a um adulto. Ponderando-se o gasto 
familiar, chega-se ao salário mínimo necessário. O salário mínimo no-
minal, em outubro de 2000, era de R$ 151,00,e o necessário, segundo 
o DIEESE, era de R$ 1 030,05.

Tabela 2 – Taxa de crianças com baixo peso ao nascer, por categorias, número de casos, número de municípios e 
participação percentual de suas populações no total do RS – 2005

Categorias
Municípios

Crianças com Baixo Peso 
ao Nascer

Participação % da População dos 
Municípios na População

Número % Número %  Total do RS

Alcançado 82 16,5 57 0,4 2,6

A caminho 38 7,7 154 1,2 2,2

Avanço lento 102 20,6 3 120 23,4 24,1

Nenhuma mudança ou mudança 
negativa

274 55,2 9 971 75,0 71,1

Total do RS (Nenhuma mudança 
ou mudança negativa)

496 100,0 13 302 100,0 100,0

Fonte: FEE/CIE/NIS.

Os 376 municípios com categorizações Avanço 
lento ou Nenhuma mudança ou mudança 
negativa correspondem a 75,8% dos municípios, 
apresentam 98,4% dos casos de crianças com 
baixo peso ao nascer e contemplam 95,2% 
da população do Estado. Os 120 municípios 
restantes ficam como Alcançado ou A caminho 
e equivalem a 1,6% do número de casos em 
24,2% dos municípios, que englobam 4,8% da 
população do Estado.

Se se mantiverem as taxas anuais médias 
realizadas de redução do indicador de mortalidade 
infantil nesse patamar e se não houver nenhuma 
mudança nas políticas sociais, estima-se que 
não alcançarão a meta Nenhuma mudança ou 
mudança negativa em 2015.

Os 10 municípios que mais se destacaram no 
cumprimento da meta desse indicador foram 
Vista Alegre, Eugênio de Castro, Pinhal da Serra, 
Garruchos, Capão Bonito do Sul, Almirante 
Tamandaré do Sul, Nova Boa Vista, Jari, Boa Vista 
do Incra e, empatados na 10ª colocação, Lagoa 
dos Três Cantos e Sete de Setembro.
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PERCENTUAL DE NãO-ESCOLARIzADOS 
NO ENSINO FUNDAMENTAL NA FAIXA 
ETÁRIA DE SETE A 14 ANOS DE IDADE

O RS está classificado na categoria A caminho. A 
meta de zerar o percentual de crianças e jovens não 
escolarizados no ensino fundamental está próxima 
de ser alcançada, pois o desempenho do Estado 
está ancorado em 455 municípios (97,4% do total) 
classificados nessa categoria, com 96,86% do total 
da população do Estado, o que aponta para a quase 
universalização desse nível de ensino (Tabela 3).

O número absoluto de não escolarizados no ensino 
fundamental, na faixa etária de sete a 14 anos, entre 
1991 e 2000, alcançou uma expressiva redução e 
passou respectivamente, de um total de 194.849 
para 77.102 crianças e jovens não escolarizados.

Tabela 3 – Número e percentual de não escolarizados do ensino fundamental, de 7 a 14 anos, por categorias, número 
de municípios e participação percentual de suas populações no total do RS – 2000

Categorias
Municípios Não-escolarizados de 7 a 14 anos Participação % da popu-

lação dos municípios na 
população total do RSNúmero % Número %

Alcançado 0 0,0 0 0,0 0,00

A caminho 455 97,4  73 967 95,9 96,86

Avanço lento 11 2,4  3 078 4,0 3,11

Nenhuma mudança ou 
mudança negativa

1 0,2 57 0,1 0,03

Total do RS (A caminho) 467 100,0  77 102 100,0 100,00
Fonte: FEE/CIE/NIS.

Tabela 4 – Número e percentual de não-alfabetizados na faixa etária de 15 a 24 anos, por categorias, número de 
municípios e participação percentual de suas populações, no total do RS – 2000

Categorias
Municípios Não-alfabetizadas de 15 a 24 anos Participação % da popu-

lação dos municípios na 
população, total do R$Número % Número %

Alcançado 1 0,2 0 0,0 0,03

A caminho 371 79,4 29 943 93,0 94,35

Avanço lento 64 13,7 1 606 5,0 4,23

Nenhuma mudança ou 
mudança negativa

31 6,6 664 2,1 1,40

Total do RS (A caminho) 467 100,0 32 213 100,0 100,00
Fonte: FEE/CIE/NIS.

Os 10 municípios que mais se destacaram no cum-
primento da meta desse indicador foram Piratini, 
Vespasiano Correa, São Martinho da Serra, Viadutos, 
Ajuricaba, Erval Grande, Dois Irmãos, Dom Feliciano, 
Centenário e Carlos Gomes. 

PERCENTUAL DE NãO 
ALFABETIzADOS NA FAIXA ETÁRIA DE 
15 A 24 ANOS

O RS insere-se na categoria A caminho, pois sua 
taxa anual média de crescimento realizada foi bem 
superior à taxa necessária para atingir a meta de 
reduzir em 100% o número de pessoas não alfa-
betizadas. Caso o Estado continue mantendo essa 
performance, a meta proposta será alcançada em 
2015 (Tabela 4).
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O número absoluto de não alfabetizados na 
faixa etária de 15 a 24 anos, entre 1991 e 2000, 
alcançou uma expressiva redução, pois passou 
de um total de 57.163 para 32.213 pessoas não 
alfabetizadas.

Somente um município havia atingido a meta de 
zerar o número de pessoas não alfabetizadas. (Al-
cançado) O município de Monte Belo do Sul, já no 
ano 2000, alcançou a meta que a ONU propôs para 
que os países-membros chegassem a esse patamar 
no ano de 2015.

Os municípios que estão próximos de alcançarem a 
meta em 2015, (A caminho), caso permaneçam e/
ou melhorem suas taxas anuais médias de redução 
observadas entre 1991 e 2000, somam 371, equiva-
lem a 79,4% dos municípios do Estado e abrangem 
94,35% da população estadual. Nesses municípios, 
existem 29.943 pessoas não alfabetizadas, ou seja, 
93,0% do total de pessoas nessa situação.

Os 10 municípios que mais se destacaram no cum-
primento da meta desse indicador foram Monte 
Belo do Sul, Dom Pedro de Alcântara, Barra Funda, 
Ubiretama, Coqueiros do Sul, Travesseiro, Senador 
Salgado Filho, Fagundes Varela, União da Serra e 
Poço das Antas.

RAzãO ENTRE O NúMERO DE 
MULHERES E HOMENS NO ENSINO 
FUNDAMENTAL

O RS insere-se na categoria Alcançado, pois a 
razão entre mulheres e homens no ensino fun-
damental se manteve num patamar próximo do 
intervalo recomendado, que vai de 0,900 a 1,100. 
A razão apresentava-se um pouco mais favorável 
aos homens nesse nível de ensino do que para as 
mulheres. Em 2000, eram necessárias 57.300 mulhe-
res para alcançar a igualdade de gênero (Tabela 5).

O número de municípios na categoria Alcançado 
totalizou 258, que representam 55,2% dos municí-
pios do Estado e correspondiam a 83,5% do total 
da população. O número de mulheres necessário, 
em 2000, para alcançar a meta de igualdade de 
gênero era de 36.371.

Os 10 municípios que mais se destacaram no cum-
primento da meta desse indicador foram Monte 
Alegre dos Campos, Palmeira das Missões, Lagoa 
Vermelha, Dom Feliciano, Boa Vista das Missões, 
Ijui, Cerrito, Passa Sete, Jaguari e Gentil. 

Somando-se, nesse indicador, as categorias Al-
cançado e A caminho, elas abarcavam 60,6% do 
total dos municípios e 85,3% do total da população 
do Estado.

Tabela 5 – Razão entre mulheres e homens no ensino fundamental, por categorias, número necessário para igualar a 
razão, número de municípios e participação percentual de suas populações, no total do RS – 2000

Categorias
Municípios Mulheres 

(A)
Homens 

(B)

Número de mulheres 
necessário (A - B)

Participação % da popu-
lação dos municípios na 
população, total do R$Número % Número %

Alcançado 258 55,2  705 571  741 942  36 371 5,2 83,5

A caminho 25 5,4  14 571  16 087  1 516 10,4 1,8

Avanço lento 6 1,3  2 174  2 718 544 25,0 0,3

Nenhuma mudança ou 
mudança negativa

178 38,1  114 726  133 595  18 869 16,4 14,5

Total do RS (Alcançado) 467 100,0  837 042  894 342  57 300 6,8 100,0
Fonte: FEE/CIE/NIS.



37

Artigo
Bole t im Es ta t í s t i cas  Púb l i cas  •  n .  3  •  Sa lvador,  novembro  2007

RAzãO ENTRE O NúMERO DE 
MULHERES E HOMENS NO       
ENSINO MÉDIO

O RS insere-se na categoria A caminho. A razão 
apresentava-se mais favorável às mulheres no 
ensino médio do que para os homens. Em 2000, 
eram necessários 36.338 homens para alcançar a 
igualdade de gênero (Tabela 6). 

A soma das categorias Alcançado e A caminho 
nesse indicador atingia um pouco mais da metade do 
número total dos municípios, ou seja, 54,8%, enquanto 
a participação de ambas as categorias em relação à 
população total do Estado ficava com 48,3%. 

As categorias Avanço lento e Nenhuma mudança 
ou mudança negativa abarcavam 51,7% do total 
da população do Estado, o que superava, em mais 
de três pontos percentuais, os municípios que 
tinham melhores condições de alcançar a meta da 
paridade entre os sexos.

Cem municípios estavam na categoria Alcançado, 
representando 21,4% dos municípios do Estado e 
18,6% do total da população. O número de homens 
necessário, em 2000, para alcançar a igualdade de 
gênero era de 1.024. 

Os 10 municípios que mais se destacaram no 
cumprimento da meta desse indicador foram Santo 

Cristo, Santana da Boa Vista, Morro Reuter, Ibirubá, 
Santo Expedito do Sul, Sapucaia do Sul, Ponte Preta, 
Floriano Peixoto, Santa Rosa e Três de Maio. 

No RS, tem se expandido, nos últimos anos, o 
acesso ao ensino médio, entretanto está longe 
da universalização, como já é o caso do ensino 
fundamental. A taxa de escolarização líquida no 
ensino médio (jovens entre 15 e 17 anos), no 
Estado, era de 45,3% em 2000, taxa superior à 
brasileira.

RAzãO ENTRE O NúMERO DE 
MULHERES E HOMENS NO ENSINO 
SUPERIOR

O RS aparece na categoria Nenhuma mudança ou 
mudança negativa, pois a razão, nesse indicador, 
se manteve num patamar acima da igualdade 
(Tabela 7). A razão apresentava-se mais favorável 
às mulheres no ensino superior do que para os 
homens, pois, no ano 2000, eram necessários 
36.152 homens no ensino superior para alcançar a 
igualdade de gênero.

Existiam 243 municípios na categoria Nenhuma 
mudança ou mudança negativa. Estes repre-
sentavam 52,0% do total dos municípios do Estado 
e correspondiam a 60,5% do total da população 
estadual.

Tabela 6 – Razão entre mulheres e homens no ensino médio, por categorias, número necessário para igualar a razão, 
número de municípios e participação percentual de suas populações no total do RS – 2000

Categorias
Municípios

Mulheres 
(A)

Homens 
(B)

Número de homens 
necessário (A - B)

Participação % da 
população dos 
municípios na 

populaçãoNúmero % Número %

Alcançado 100     21,4 46 999 45 975  1 024 2,2 18,6

A caminho 156     33,4 80 182 68 412  11 770 14,7 29,7

A Caminho/Avanço lento 2       0,4 - - - - 0,1

Avanço lento 32       6,9 20 511 17 218  3 293 16,1 7,6

Nenhuma mudança ou 
mudança negativa

177     37,9 115 031 94 780  20 251 17,6 44,1

Total do RS (A caminho) (1) 467   100,0 262 723 226 385  36 338 13,8 100,0
Fonte: FEE/CIE/NIS.
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Tabela 7 – Razão entre mulheres e homens no ensino superior, por categorias, número necessário para igualar a 
razão, número de municípios e participação percentual de suas populações no total do RS – 2000

Categorias
Municípios

Mulheres 
(A)

Homens 
(B)

Número de mulheres 
necessário (B - A)

Número de homens 
necessário (A - B)

Nº % Número % Número %

Alcançado 30 6,4  4 181  4 213 32 0,8  - -

A caminho 101 21,6  22 586  16 816  -  - 5 770 25,5

A Caminho/Avanço lento 40 8,6 - -  -  -  - -

Avanço lento 37 7,9  17 917  12 057  -  - 5 860 32,7

Nenhuma mudança ou mudança 
negativa

243 52,0  98 481  73 927  -  - 24 554 24,9

Sem categorização 16 3,4 - - - - - -

Total do RS (Nenhuma mudança ou 
mudança negativa) (1)

467 100,0 143 165  107 013  -  - 36 152 25,3

Fonte: FEE/CIE/NIS.

(1) Total de homens e mulheres freqüentando o ensino superior para  411 municípios.

RAzãO ENTRE O NúMERO DE 
MULHERES E HOMENS ALFABETIzADOS 
NA FAIXA DE 15 A 24 ANOS

O RS insere-se na categoria Alcançado nesse 
indicador, pois a razão se manteve num patamar 
próximo da igualdade entre mulheres e homens 
(Tabela 8). A razão apresentava-se levemente 
favorável aos homens quanto à alfabetização 
na faixa etária de 15 a 24 anos. Em 2000, eram 
necessárias 13.340 mulheres para alcançar a 
igualdade de gênero. 

O número de municípios na categoria Alcançado 
totalizou 355, representando 76,0% dos municípios 
e 94,7% da população do Estado. O número de 
mulheres necessário, em 2000, para a meta de 
igualdade de gênero era de apenas 6.773.

Os 10 municípios que mais se destacaram no cum-
primento da meta desse indicador foram Três de 
Maio, Ipiranga do Sul, Carazinho, Pantano Grande, 
Arroio dos Ratos, São Jorge, Vale Real, Morro Re-
dondo, Boa Vista das Missões e Pinheiro Machado.

O percentual de homens necessário nessa cate-
goria, em 2000, para igualar o mesmo número de 
mulheres era da ordem de 24,9% e, em números 
absolutos, chegava a 24.554.

A soma das categorias Nenhuma mudança ou mu-
dança negativa e Avanço lento nesse indicador 
alcançava 59,9% do número total dos municípios, 
enquanto a participação de ambas as categorias 
em relação à população total do Estado chegava a 
quase três quartos, ou seja, 73,8%.

A busca da meta da igualdade de gênero no ensino 
universitário está longe de se tornar realidade, ten-
do em vista a situação acima descrita, bem como 
a existência de uma pequena oferta de vagas em 
relação à demanda potencial.

Os 10 municípios que mais se destacaram no cum-
primento da meta desse indicador foram Ajuricaba, 
Porto Mauá, Pinhal, Mato Castelhano, Rio Pardo, 
Santo Angelo, Passo do Sobrado, Alegria, Lagoa 
dos Três Cantos e Três de Maio. 
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Tabela 8 – Razão entre mulheres e homens alfabetizados, na faixa etária de 15 a 24 anos, por categorias, número de 
municípios e participação percentual de suas populações no total do RS – 2000

Categorias
Municípios Mulheres 

(A)
Homens 

(B)

Número de mulheres 
necessário (B - A)

Participação % da popu-
lação dos municípios na 
população, total do RSNúmero % Número %

Alcançado 355 76,0 847 650 854 423 6 773 0,8 94,7

A caminho 4 0,9 1 053 1 189 136 12,9 0,1

Avanço lento 4 0,9 3 688 4 087 399 10,8 0,4

Nenhuma mudança ou 
mudança negativa

104 22,3 36 152 42 184 6 032 16,7 4,7

Total do RS (Alcançado) 467 100,0 888 543 901 883 13 340 1,5 100,0
FONTE: FEE/CIE/NIS.

2004, com o objetivo comprometido (Avanço lento 
ou Nenhuma mudança ou mudança negativa) de 
alcançarem a igualdade entre os sexos na oferta de 
empregos até 2015, pois, mantido o ritmo atual, não 
alcançarão a meta. Do conjunto desses municípios, 
155 (31,3% do total) estão categorizados como de 
Avanço lento, demonstrando que houve melhoras 
no indicador, mas, mantido o ritmo, mesmo assim, 
a meta não será atingida em 2015, e 154 (31,0% do 
total) aparecem como de Nenhuma mudança ou 
mudança negativa. Esses municípios precisariam 
aumentar em 27,6% (115.994) a oferta de novos 
empregos, para reverter as atuais taxas anuais de 
crescimento médio realizadas.

Os 10 municípios que mais se destacaram no 
cumprimento da meta desse indicador foram 
Morro Redondo, Riozinho, Cerro Grande do Sul, 
Crissiumal, Sinimbu, Cidreira, Sede Nova, Colinas, 
São Francisco de Assis e Xangri-lá.

No RS, apesar da pequena diferença favorável aos 
homens na alfabetização, na faixa etária entre 15 e 
24 anos, pode-se falar em igualdade entre os sexos 
nesse indicador.

PROPORçãO DE MULHERES NO 
TOTAL DE ASSALARIADOS

O Rio Grande do Sul foi classificado, no ano de 
2004, como de Avanço lento, o que indica que 
houve melhorias no indicador, mas, mantido o ritmo, 
não será atingido o objetivo da igualdade entre os 
sexos na oferta de empregos até 2015 (Tabela 9). 
Para promover a igualdade, deveriam ter sido gera-
dos 14,4% (135.140) novos empregos para o sexo 
feminino, conforme as metas do milênio.

Trezentos e nove municípios do Estado, corres-
pondentes a 62,3% do total dos municípios e que 
abrangiam 58,2% da população total, estavam, em 

Tabela 9 – Empregos necessários às mulheres para promover a meta da igualdade entre os sexos, por categorias, 
número de municípios e participação percentual de suas populações no total do RS – 2004

Categorias
Municípios Empregos Participação % da popu-

lação dos municípios na 
população, total do RSNúmero % Absoluto %

Alcançado 27 5,4  -1 090 -0,4 15,2

A caminho 160 32,3 20 236 9,1 26,6

Avanço lento 155 31,3 79 098 25,9 40,4

Nenhuma mudança ou mudança negativa 154 31,0 36 896 32,3 17,8

Total do RS (Avanço lento) 496 100,0 135 140 14,4 100,0
Fonte: FEE/CIE/NIS.
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No Rio Grande do Sul, com uma população de 
10,7 milhões de habitantes (10.726.063), segundo 
a RAIS, existiam 2,2 milhões de trabalhadores 
assalariados10 (2.193.331), onde, destes, 939,6 mil 
(939.594) correspondiam às trabalhadoras do sexo 
feminino (42,8 %). 

A maior limitação desse ODM dá-se tendo em vista 
que a promoção da igualdade entre os sexos e 
a autonomia da mulher relacionam-se também à 
necessidade da superação das desigualdades de 
salários e de escolaridade das mulheres.

No ano de 2004, as mulheres assalariadas tinham 
superioridade apenas na faixa de 0,5 a 1,5 salários 
mínimos e possuíam uma superioridade salarial de 
1,6% em relação aos homens, perfazendo 7,8% do 
total de assalariados (Tabela 10).

Considerando a insuficiência do estudo do 
comportamento do indicador da proporção de 
mulheres no total de assalariados do Estado, para 
alcançar o objetivo da igualdade entre os sexos na 

10 Ativos em 31/12 deste ano.

oferta de empregos até 2015, pesquisou-se a relação 
entre escolaridade e a distribuição salarial da força 
de trabalho constante nas declarações da RAIS/MTE 
para o conjunto de municípios do Rio Grande do Sul.

O resultado encontrado no nível de escolaridade 
da força de trabalho por gênero é o de que 41,9% 
dos assalariados do sexo feminino têm até o ensino 
médio incompleto (Tabela 11). A escolarização dos 
assalariados revela uma posição melhor para o 
sexo feminino (3,1%) naqueles trabalhadores que 
possuem o nível superior completo.

A distribuição salarial por faixa de renda dos 
trabalhadores com nível superior completo no 
Estado do Rio Grande do Sul, com base nos 
rendimentos de dezembro de 2004, aponta 
uma superioridade das mulheres, em termos da 
quantidade de trabalhadores, de 23,9% em relação 
ao total de assalariados.

As mulheres com ensino superior completo estão em 
maioria nas faixas salariais de meio salário mínimo 
a 15 salários mínimos (28,18%) (Tabela 12). 

Tabela 10 – Desequilíbrio salarial, por faixas e por gênero, entre assalariados no RS – 2004

Faixas salariais (salários 
mínimos)

Masculino Feminino Feminino/Masculino Total

Número % Número % % Número %

Até 0,5 salário mínimo 4 315 0,20 4 045 0,2 -0,01 8 360 0,4

De 0,51 a 1,00 21 098 0,96 31 251 1,4 0,46 52 349 2,4

De 1,01 a 1,50 115 103 5,25 140 029 6,4 1,14 255 132 11,6

Subtotal do RS 136 201 6,21 171 280 7,8 1,60 307 481 14,0

De 1,51 a 2,00 229 348 10,46 219 357 10,0 -0,46 448 705 20,5

De 2,01 a 3,00 311 401 14,20 214 881 9,8 -4,40 526 282 24,0

De 3,01 a 4,00 165 587 7,55 93 086 4,2 -3,31 258 673 11,8

De 4,01 a 5,00 96 604 4,40 53 599 2,4 -1,96 150 203 6,8

De 5,01 a 7,00 102 512 4,67 62 677 2,9 -1,82 165 189 7,5

De 7,01 a 10,00 67 842 3,09 41 302 1,9 -1,21 109 144 5,0

De 10,01 a 15,00 46 388 2,11 26 293 1,2 -0,92 72 681 3,3

De 15,01 a 20,00 20 690 0,94 11 134 0,5 -0,44 31 824 1,5

Mais de 20,00 34 389 1,57 15 280 0,7 -0,87 49 669 2,3

Ignorado 38 461 1,75 26 660 1,2 -0,54 65 121 3,0

Total do RS 1 253 738 57,16 939 594 42,8 -14,32 2 193 332 100,0
Fonte: MTE/RAIS, FEE/CIE/NIS.
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Tabela 11 – Nível de escolaridade da força de trabalho por gênero, no RS – 2004

Grau de instrução
Masculino Feminino Feminino/Masculino Total

Número % Número % % Número %

Analfabeto 6 917 0,6 2 214 0,2 -0,2 9 131 0,4

4ª série incompleta 61 104 4,9 21 522 2,3 -1,8 82 626 3,8

4ª série completa 90 880 7,2 43 477 4,6 -2,2 134 357 6,1

Subtotal até 4ª série 158 901 12,7 67 213 7,2 -4,2 226 114 10,3

8ª série incompleta 242 253 19,3 117 091 12,5 -5,7 359 344 16,4

8ª série completa 249 701 19,9 127 248 13,5 -5,6 376 949 17,2

Subtotal até 8ª série 650 855 51,9 311 552 33,2 -15,5 962 407 43,9

Ensino médio incompleto 138 523 11,0 81 831 8,7 -2,6 220 354 10,0

Subtotal ensino médio 
Incompleto

789 378 63,0 393 383 41,9 -18,1 1 182 761 53,9

Ensino médio completo 296 967 23,7 302 110 32,2 0,2 599 077 27,3

Superior incompleto 59 649 4,8 68 693 7,3 0,4 128 342 5,9

Superior completo 107 744 8,6 175 408 18,7 3,1 283 152 12,9

Total do RS 1 253 738 100,0 939 594 100 -14,3 2 193 332 100,0
FONTE: MTE/RAIS. FEE/CIE/NIS.

Tabela 12 – Trabalhadores escolarizados com curso superior completo, por gênero e nível de salário, no RS – 2004

Faixa salarial com curso superior 
completo (salários mínimos)

Masculino Feminino Feminino/Masculino Total

Número % Número % % Número %

Até 0,5 199 0,1 293 0,1 0,03 492 0,2

De 0,51 a 1,00 901 0,3 1 614 0,6 0,25 2 515 0,9

De 1,01 a 1,50 1 563 0,6 4 158 1,5 0,92 5 721 2,0

De 1,51 a 2,00 3 422 1,2 10 897 3,8 2,64 14 319 5,1

De 2,01 a 3,00 7 193 2,5 26 144 9,2 6,69 33 337 11,8

De 3,01 a 4,00 7 062 2,5 21 448 7,6 5,08 28 510 10,1

De 4,01 a 5,00 7 140 2,5 19 015 6,7 4,19 26 155 9,2

De 5,01 a 7,00 12 576 4,4 29 059 10,3 5,82 41 635 14,7

De 7,01 a 10,00 15 700 5,5 22 766 8,0 2,50 38 466 13,6

De 10,01 a 15,00 16 486 5,8 16 641 5,9 0,05 33 127 11,7

Subtotal do RS 72 242 25,5 152 035 53,7 28,18 224 277 79,2

De 15,01 a 20,00 10 230 3,6 8 046 2,8 -0,77 18 276 6,5

Mais de 20,00 23 458 8,3 12 813 4,5 -3,76 36 271 12,8

Ignorado 1 814 0,6 2 514 0,9 0,25 4 328 1,5

Total do RS 107 744 38,1 175 408 61,9 23,90 283 152 100,0
FONTE: MTE/RAIS. FEE/CIE/NIS.
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Os resultados apontam que, além do necessário in-
cremento de novos empregos para promover a igual-
dade entre os sexos e a autonomia da mulher, se faz 
necessário o crescimento dos níveis salariais e de es-
colarização das mulheres, em que pesem os baixos 
salários e baixa  instrução de toda a força de trabalho.

Um dado significativo dos baixos salários é de que, 
no corte realizado para o ensino superior, mais da 
metade dos trabalhadores não alcançou o piso mí-
nimo profissional das categorias de trabalho, que é 
de seis salários mínimos.

PROPORçãO DE MULHERES 
EXERCENDO O MANDATO NAS 
CÂMARAS DE VEREADORES

O RS está classificado na categoria Avanço lento, 
o que evidencia alguma melhora na participação 
feminina, no período considerado, porém, mantido 
esse ritmo a meta almejada não será atingida em 
2015 (Tabela 13).

Dentre os 496 municípios investigados, constata-
se que apenas nove se encontram na categoria 
Alcançado e correspondem a 2,4% da população 
do Estado. Nesse conjunto, destacam-se Ajuricaba, 
Faxinalzinho, Jaguari, Pinheirinho do Vale, Esteio, 
Uruguaiana, Porto Mauá, Sete de Setembro e Três 
Cachoeiras. Nessa categoria, somente o Município 
de Esteio alcançou a paridade de 50% exatos, uma 

Tabela 13 – Participação de mulheres vereadoras nas câmaras de vereadores, percentual de mandatos necessários 
para mulheres, número de municípios e participação percentual de suas populações no total do RS – 2004

Categorias
Municípios

Mandatos necessários 
para mulheres

Participação % da população dos 
municípios na população, total 

do R$Número % %

Alcançado 9 1,8 9,5 2,4

A caminho 202 40,7 63,6 31,2

Avanço lento 70 14,1 69,8 34,2

Nenhuma mudança ou 
mudança negativa

215 43,3 93,5 32,1

Total do RS (Avanço lento) 496 100,0 76,4 100,0
Fonte: FEE/CIE/NIS.    

vez que os vereadores eleitos nessas câmaras, em 
sua maioria, são em número ímpar, pois ficou esta-
belecido, por resolução do Superior Tribunal Eleito-
ral, que o número de vereadores em cada câmara 
depende do número de habitantes do município.

A maioria (54,4%) dos municípios – num total de 
285 – encontra-se nas categorias Avanço lento 
ou Nenhuma mudança ou mudança negativa, 
evidenciando a tendência de não alcançarem a 
meta estipulada. O conjunto desses municípios 
abrange 66,3% da população do Estado. Caso se 
considere apenas a categoria Nenhuma mudança 
ou mudança negativa, a presença masculina é 
absolutamente predominante, e teria sido necessá-
rio, em 2004, um acréscimo de 93,5% no número 
de vereadoras para que fosse atingida a paridade. 
Em que pese o acréscimo no número de vereadoras 
eleitas entre 1992 e 2004, que passou de 183 para 
551 vereadoras respectivamente, o percentual de 
mulheres eleitas em 2004 atingiu apenas 12,0% 
em um total de 4.584 representantes eleitos para 
as câmaras.

TAXA DE MORTALIDADE DE CRIANçAS 
MENORES DE 5 ANOS

O Rio Grande do Sul apresenta taxas médias anu-
ais realizadas que o levam à categorização Avanço 
lento, e estima-se que o indicador não alcançará a 
meta de redução em dois terços em 2015 (Tabela 14).
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Tabela 14 – Taxa de mortalidade em menores de 5 anos, por categorias, número de casos, número de municípios e 
participação percentual de suas populações no total do RS – 2005

Categorias
Municípios Mortalidade em de cinco anos Participação % da população 

dos municípios na população, 
total do RSNúmero % Número %  

Alcançado 193 38,9 37 1,6 9,4

A caminho 44 8,9 346 14,9 17,5

Avanço lento 94 19,0 1397 60,3 57,0

Nenhuma mudança ou 
mudança negativa

165 33,3 537 23,2 16,1

Total do RS (Avanço lento) 496 100,0 2317 100,0 100,0
Fonte: FEE/CIE/NIS.

Tabela 15 – Taxa de mortalidade infantil, por categorias, número de casos, número de municípios e participação 
percentual de suas populações no total do RS – 2005

Categorias
Municípios Mortalidade infantil Participação % da população dos 

municípios na população, total do RSNúmero % Número %  

Alcançado 212 42,7 30 1,5 10,0

A caminho 39 7,9 218 10,9 13,1

Avanço lento 87 17,5 1282 64,3 61,6

Nenhuma mudança ou 
mudança negativa

158 31,9 465 23,3 15,3

Total do RS (Avanço lento) 496 100,0 1995 100,0 100,0
Fonte: FEE/CIE/NIS.

Os 259 municípios, que são 52,3% do total do Esta-
do, têm categorizações Avanço lento e Nenhuma 
mudança ou mudança negativa, os quais contém 
83,5% dos casos de mortalidade em menores de 
cinco anos, em 73,1% da população do RS. Os 237 
municípios com as categorizações Alcançado e A 
caminho equivalem a 16,5% do número de casos 
em 47,8% dos municípios, que compõem 26,9% da 
população do Estado.

Esses municípios obtiveram taxas anuais médias 
em 2005 e, se mantiverem o indicador de morta-
lidade em menores de cinco anos nesse patamar, 
provavelmente permanecerão com a categorização 
Avanço lento em 2015.

Os 10 municípios que mais se destacaram no cum-
primento da meta desse indicador foram Caseiros, 
Itacurubi, Imigrante, Agua Santa, Tio Hugo, Vanini, 
Tupandi, Santa Cecilia do Sul, Montauri e Westfalia.

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL 

O Rio Grande do Sul apresenta taxas médias anuais 
realizadas que o levam à categorização Avanço 
lento, e estima-se que o indicador não alcançará a 
meta de redução em dois terços até 2015 (Tabela 15).

Os 251 municípios que estão nas categorizações 
Alcançado e A caminho correspondem a 50,6 % 
do total do RS, compondo 23,1 % da população do 
Estado. Os 245 municípios com as categorizações 
Avanço lento e Nenhuma mudança ou mudança 
negativa. são 49,4% dos municípios e participam 
com 87,6 % dos casos de mortalidade infantil, em 
76,9 % da população.

Esses municípios obtiveram taxas anuais médias 
realizadas em 2005, que, se mantidas, provavel-
mente permanecerão com a categorização Avanço 
lento em 2015.
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Os 10 municípios que mais se destacaram no cum-
primento da meta desse indicador foram Itacurubi, 
Imigrante, São Vendelino, Caseiros, Vanini, Tupandi, 
Westfalia, Campos Borges, Camargo e Vila Flores.

TAXA DE MORTALIDADE MATERNA

O Rio Grande do Sul obteve taxas médias anuais 
realizadas que o levam a categorização Nenhuma 
mudança ou mudança negativa, sinalizando que 
o indicador não alcançará a meta de redução em 
três quartos até 2015 (Tabela 16).

Os 431 municípios com as categorizações Alcança-
do e A caminho, possuem 1,0% dos casos de óbitos 
femininos por causas maternas e compõem 86,9% 
dos municípios do Estado. Essas duas categoriza-
ções englobam 39,0% da população total do RS. Os 
65 municípios restantes ficam como Avanço lento 
e Nenhuma mudança ou mudança negativa, que 
equivalem a 99,0% do número de casos de morta-
lidade materna em 13,1% dos municípios e equiva-
lem a um total de 61,0 % da população do Estado.

Esses municípios obtiveram taxas anuais médias 
realizadas, que, se mantiverem o indicador de mor-
talidade materna nesse patamar e se não houver 
nenhuma alteração nas políticas sociais, estima-se, 

permanecerão na categorização Nenhuma mudan-
ça ou mudança negativa em 2015.

Os 10 municípios que mais se destacaram no 
cumprimento da meta desse indicador foram 
Cambará do Sul, Santana da Boa Vista, Faxinalzi-
nho, Nova Bassano, Itati, Terra de Areia, Augusto 
Pestana, Barão de Cotegipe, São Vicente do Sul 
e Redentora.

TAXA DE INCIDêNCIA DA HIV/AIDS 
ENTRE AS MULHERES NA FAIXA 
ETÁRIA DE 15 A 24 ANOS

O Rio Grande do Sul obteve taxas médias anuais 
realizadas que o levam a categorização Nenhu-
ma mudança ou mudança negativa, sinalizan-
do que o indicador não alcançará a meta, que 
é parar e inverter a propagação da doença em 
2015 (Tabela 17).

Os 446 municípios com as categorizações Alcan-
çado correspondem a 89,9%, do total, participam 
com 43,6% da população do Estado e com apenas 
1,9% dos casos de incidência de casos de mortali-
dade em mulheres com idade de 15 a 24 anos. Os 
50 municípios restantes estão categorizados em 
Nenhuma mudança ou mudança negativa.

Tabela 16 – Taxa de mortalidade materna, por categorias, número de casos, número de municípios e participação 
percentual de suas populações no total do RS – 2005

Categorias
Municípios Mortalidade materna Participação % da população dos 

municípios na população, total do RSNúmero % Número %  

Alcançado 430 86,7 0 0,0 37,2

A caminho 1 0,2 1 1,0 1,8

Avanço lento 6 1,2 6 6,2 6,1

Nenhuma mudança ou mu-
dança negativa

59 11,9 90 92,8 54,9

Total do RS (Nenhuma mu-
dança ou mudança negativa)

496 100,0 97 100,0 100,0

Fonte: FEE/CIE/NIS.
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ma mudança ou mudança negativa (Tabela 18). 
Estima-se que o indicador não alcançará a meta 
que é deter e inverter a propagação da doença 
em 2015.

Os 326 municípios que estão na categorização 
Alcançado são 65,7% dos municípios e equi-
valem a 17,2% da população do Estado. Esses 
municípios apresentam apenas 0,4% de todos os 
casos de AIDS. Os 170 municípios restantes fica-
ram com a categorização Nenhuma mudança 
ou mudança negativa.

Esses 170 municípios equivalem a 34,3% do 
total do Estado. São responsáveis por 99,6% da 
mortalidade por AIDS e correspondem a 82,8% 
da população total. Se os municípios obtiverem 
taxas anuais como em 2004, e se o indicador de 
mortalidade por AIDS

Esses 50 municípios equivalem a 10,1% dos mu-
nicípios do Estado. São responsáveis por 98,1% 
da mortalidade de HIV/AIDS em mulheres de 15 a 
24 anos e correspondem a 56,4% da população. 
Obtiveram taxas anuais médias realizadas em 2004, 
que, se forem mantidas nesse patamar e se não 
houver nenhuma mudança nas políticas de combate 
à doença, estima-se, permanecerão com a mesma 
categorização em 2015.

Os municípios que mais se destacaram no cumpri-
mento da meta desse indicador foram Vitória das 
Missões, Barra do Quaraí, Nova Santa Rita, Arroio 
do Padre, Turuçu, Rio Grande e Santo Angelo.

TAXA DE INCIDêNCIA DE AIDS POR 
MUNICíPIO

O Rio Grande do Sul obteve taxas médias anuais 
realizadas que o levam a categorização Nenhu-

Tabela 18 – Taxa de incidência de HIV/AIDS por município, categorias, número de casos, número de municípios e 
participação percentual de suas populações no total do RS – 2004

Categorias
Municípios Incidência da aids por município Participação % da população 

dos municípios na população, 
total do R$Número % Número %  

Alcançado 326 65,7 11 0,4 17,2

Nenhuma mudança ou mu-
dança negativa

170 34,3 3 085 99,6 82,8

Total do RS (Nenhuma mu-
dança ou mudança negativa)

496 100,0 3 096 100,0 100,0

Fonte: FEE/CIE/NIS.

Tabela 17 – Taxa de incidência de HIV/AIDS entre mulheres com idade de 15 a 24 anos, por categorias, número de 
casos, número de municípios e participação percentual de suas populações no total do RS – 2004

Categorias
Municípios Aids em mulheres com 15 a 24 anos Participação % da população dos 

municípios na população, total do RSNúmero % Número %  

Alcançado 446 89,9 4 1,9 43,6

Nenhuma mudança ou 
mudança negativa

50 10,1 211 98,1 56,4

Total do RS (Nenhuma mu-
dança ou mudança negativa)

496 100,0 215 100,0 100,0

Fonte: FEE/CIE/NIS.
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se mantiver ao redor desse valor e se não houver 
nenhuma mudança nas políticas de combate à 
doença, estima-se que permanecerão com essa 
categorização em 2015.

Os 10 municípios que mais se destacaram no 
cumprimento da meta desse indicador foram Mata, 
Capela de Santana, Victor Graeff, Barra do Guarita, 
Derrubadas, Capivari do Sul, Palmares do Sul, Ron-
da Alta, União da Serra e Sertão.

TAXA DE MORTALIDADE LIGADA à 
TUBERCULOSE

O Rio Grande do Sul apresenta taxas médias 
anuais realizadas que o levam à categorização 
Avanço lento, e estima-se que o indicador não 
alcançará a meta de reduzir pela metade, o nú-
mero de casos e mortes por tuberculose entre 
1990 e 2015 (Tabela 19).

Os 425 municípios com categorização Alcançado 
e A caminho correspondem a 85,7% do total e 
compõem 62,5% da população do Estado Esses 
municípios apresentam 34,6% de todos os casos 
de tuberculose. Os 71 municípios restantes, que 
correspondem a 14,3% dos municípios, apresen-
tam 65,4% dos casos de tuberculose, compondo 
37,5% da população do Estado. Esses municípios 
estão nas categorias Avanço lento e Nenhuma 
mudança ou mudança negativa.

Esses municípios obtiveram taxas anuais médias 
realizadas em 2004, e, se mantiverem o indicador 
de mortalidade de tuberculose próximo a esse valor, 
estima-se que permanecerão com a categorização 
Avanço lento em 2015.

Os 10 municípios que mais se destacaram no 
cumprimento da meta desse indicador foram 
Campos Borges, Ivorá, Cerro Grande, Vista Alegre, 
Itacurubi, Segredo, São Vicente do Sul, Santa Maria 
do Herval, Arroio dos Ratos e Miraguaí.

PROPORçãO DE DOMICíLIOS SEM 
ACESSO A UMA FONTE DE ÁGUA 
LIGADA à REDE GERAL

O Rio Grande do Sul foi classificado, em média, 
no ano 2000, como A caminho, o que indicava a 
necessidade de aumentar em 10,2% os domicílios 
com atendimento de água até 2015, com vistas a 
cumprir a meta estabelecida (Tabela 20).

Duzentos e quarenta e um municípios (51,6% do 
total) que abrangiam 53,3% da população total, 
estavam, no ano 2000, com a possibilidade de 
alcançarem a meta, mantendo o ritmo realizado.

Aqui estão agrupados 85 municípios (18,2% do 
total), que já tinham Alcançado a meta estipulada — 
não significando que ela venha a se manter em 2015 
— e 156 municípios (33,4% do total) que estavam A 
caminho de alcançá-la, desde que consigam um 
aumento de 9,2% dos domicílios com atendimento 
de água. Como contraponto, 226 municípios (48,4% 
do total), que abrangiam 46,3% da população total 
do RS, mostravam que, apesar de o indicador revelar 
melhoras, mantido o ritmo de mudança, a meta não 
será atingida em 2015.

Os 10 municípios que mais se destacaram no 
cumprimento da meta desse indicador foram 
Salvador das Missões, Engenho Velho, São Pedro 
do Butiá, Pirapó, Cerro Largo, Muçum, Nova Boa 
Vista, Campina das Missões, Rondinha e Quinze 
de Novembro.

No Rio Grande do Sul, com uma população de 10,3 
milhões de habitantes (10.255.660) no ano 2000, 
existiam, pelo Censo do IBGE, 3,0 milhões (3.042.039) 
de domicílios particulares permanentes. Destes, 2,4 
milhões (2.423.264) tinham abastecimento de água 
tratada (79,7%).
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Tabela 19 – Taxa da incidência da tuberculose por categorias, número de casos, número de municípios e participação 
percentual de suas populações no total do RS – 2004

Categorias
Municípios Mortalidade em tuberculose Participação % da população dos 

municípios na população, total do R$Número % Número %  

Alcançado 419 84,5 21 7,5 45,0

A caminho 6 1,2 76 27,1 17,5

Avanço lento 14 2,8 59 21,1 16,6

Nenhuma mudança ou 
mudança negativa

57 11,5 124 44,3 20,9

Total do RS (Avanço lento) 496 100,0 280 100,0 100,0
Fonte: FEE/CIE/NIS.

Tabela 20 – Redução pela metade dos domicílios sem acesso a uma fonte de água ligada à rede geral, por 
categorias, número de municípios e participação percentual de suas populações no total do RS – 2000.

Categorias
Municípios 

Domicílios sem água Participação % da população 
dos municípios na população, 

total do RS
Redução

Número % Número % Número %

Alcançado 85 18,2 62 747 13,3 31 374 6,6 15,7

A caminho 156 33,4 208 681 18,3 105 110 9,2 37,6

Avanço lento 112 23,9 196 119      19,7 98 060 9,8 32,0

Nenhuma mudança ou 
mudança negativa

114 24,4 149 690      35,2 74 845 17,6 14,3

Total do RS (A caminho) 467 100,0 618 775      20,3 309 388 10,2 100,0
Fonte: FEE/CIE/NIS.

A maior limitação da fonte de pesquisa, o Censo 
do IBGE, está em não qualificar a qualidade do 
tratamento das águas nas ligações provenientes da 
rede geral, no que diz respeito à meta do milênio 
específica atribuída a esse indicador, que é a de 
reduzir, pela metade, até 2015, a proporção da 
população sem água potável segura. 

Considerou-se como indicativo de água potável 
segura um certo tratamento de água em toda fonte 
de abastecimento proveniente de uma rede geral 
canalizada.

No sentido de se compreenderem as limitações 
nas condições de tratamento, distribuição e 
abastecimento de água bruta tratada, ter-se-ia de 
responder à questão de se o simples acesso à água 
tratada, que é a medida do indicador utilizado nesta 

pesquisa, é o suficiente para garantir a questão da 
potabilidade segura da água. 

No Rio Grande do Sul, o tratamento das águas 
brutas é do tipo convencional, sendo diferenciado 
apenas nas regiões do Pólo Petroquímico e do 
Complexo Automotivo de Gravataí.

A geração crescente de cargas poluidoras, que 
causam impactos ambientais nos recursos hídricos, 
está associada ao desenvolvimento de parques 
industriais —na sua base municipais, nas demais 
regiões do Estado — e à intensificação do uso 
da terra nas áreas rurais. Como conseqüência, a 
água bruta a ser tratada, além da carga orgânica 
biodegradável, apresenta os seguintes elementos 
e substâncias: os metais — ferro, níquel, cobre, 
cádmio, cromo, mercúrio, chumbo, alumínio, 
patina, etc.; os sais dissolvidos; os solventes e os 
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combustíveis; os herbicidas, inseticidas, pesticidas 
— produtos organoclorados e fosforados —, além 
dos microorganismos patogênicos (coliformes 
fecais e totais), que exigem sofisticados sistemas e 
tecnologias de tratamento.

Torna-se fundamental, então, reduzir pela metade, 
até 2015, a proporção da população sem acesso 
permanente sustentável a água tratada e, na mesma 
proporção, atender também à necessidade de 
qualificar adequadamente e de forma segura o 
tratamento das águas brutas com investimentos 
públicos intensificados. Além disso, é necessário 
enfrentar outro problema, que é o da escassez 
crescente das fontes hídricas.

PROPORçãO DE DOMICíLIOS SEM 
ACESSO à REDE GERAL DE ESGOTO 
OU PLUVIAL11

O Rio Grande do Sul foi classificado, no ano 2000, 
como de Avanço lento, o que indicava a necessi-
dade de aumentar em 36,3% os domicílios ligados à 
rede geral de esgoto ou pluvial, com vistas a cumprir 
a meta estabelecida (Tabela 21).
11 Rede Geral de esgoto ou pluvial refere-se àqueles domicílios liga-
dos à Rede Geral ou pluvial quando a canalização das águas servidas 
e dos dejetos provenientes de banheiros ou dos sanitários estava liga-
da a um sistema de coleta que os conduzia a um desaguadouro geral 
da área, região ou município, mesmo que o sistema não dispusesse 
de estação de tratamento da matéria esgotada.

Quatrocentos e dezoito (89,5%) municípios, a quase 
totalidade do estado, e que abrangiam 69,7% da 
população, estavam, no ano 2000, comprometidos 
na possibilidade de alcançarem a meta do milênio, 
mantido o ritmo realizado, uma vez que faltava 
atender, com ligação à rede geral de esgoto ou 
pluvial 39,6% dos domicílios do Estado. Aqui estão 
agrupados 67,0% do total dos municípios, categori-
zados como de Avanço lento, que, embora tenham 
revelado melhoras no indicador, em se mantendo 
o mesmo ritmo, a meta não será atingida em 2015. 
Isso se dá, porque 39,5% dos domicílios ainda não 
haviam sido atendidos e 105 (22,5 % do total) — que 
foram categorizados como de Nenhuma mudança 
ou mudança negativa — deveriam ter reduzido em 
39,9% os domicílios sem saneamento básico.

Os 10 municípios que mais se destacaram no cum-
primento da meta desse indicador foram Caxias 
do Sul, Vacaria, Barra do Ribeiro, Lagoa Vermelha, 
São Sepé, Camaquã, Candiota, Tapes, Bom Jesus 
e Frederico Westphalen. 

No Rio Grande do Sul, com uma população de 10.3 
milhões de habitantes no ano 2000, existiam, pelo 
Censo do IBGE, 3,0 milhões de domicílios particula-
res permanentes. Destes, 834,3 mil estavam ligados 
à rede geral de esgoto ou pluvial (27,4%).

Tabela 21 – Redução pela metade dos domicílios sem acesso à rede de esgoto cloacal e/ou pluvial, por categorias, 
número de municípios, e participação percentual de suas populações no total do RS - 2000

Categorias
Municípios 

Domicílios sem esgoto Participação % da popu-
lação dos municípios na 
população, total do R$

Redução

Número % Número % Número %

Alcançado 9 1,9 53 297 30,4 26 649 15,2 5,7

A caminho 40 8,6 462 597 63,3 231 299 31,7 24,6

Avanço lento 313 67,0 1 449 598 79,1 724 799 39,5 59,7

Nenhuma mudança ou 
mudança negativa

105 22,5 242 253 79,8 121 127 39,9 9,9

Total do RS (Avanço lento) 467 100,0 2 207 745 72,6 1 103 873 36,3 100,0
Fonte: FEE/CIE/NIS.
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A maior limitação da fonte de pesquisa, o Censo do 
IBGE, está em não qualificar as economias atendidas12, 
as condições da coleta13 e do tratamento dos esgotos 
no que diz respeito à meta do milênio específica atri-
buída a esse indicador, que é a de reduzir pela metade 
a proporção da população sem acesso permanente a 
melhores condições de saneamento. 

Essas limitações não impedem de se discutir a 
questão da necessidade da universalização do 
serviço, ainda que este não qualifique um siste-
ma fechado de esgotamento cloacal (o sistema 
separador absoluto) e não traga a dimensão do 
seu problema, que são os processos de trata-
mento dos resíduos e despejos cloacais, por 
contribuírem estes com as situações de desastres 
ambientais, que se agravam com a escassez da 
água e com o efeito estufa.

Considerou-se como indicativo de melhores condi-
ções de saneamento uma certa condição de sane-
amento estabelecida nas ligações dos domicílios 
na rede geral de esgoto ou pluvial.

Embora não haja argumentos técnicos para retirar 
do sistema separador absoluto14, ou esgoto cloacal, 
suas características de racionalidade, a construção e 
a instalação de infra-estrutura básica e equipamentos 
comunitários, entre eles o do escoamento das águas 
pluviais e das redes de esgoto e abastecimento de 
água potável, estão regulamentadas na Lei do Parcela-
mento do Solo Urbano, de n°. 6.766, de 19.12.197915.

No sentido de se compreenderem as limitações 
nas condições de saneamento, ter-se ia de res-

12 A falta de dados sobre o número de ligações, extensão da rede e 
economias atendidas.
13 Não são separados os domicílios atendidos pela rede cloacal da 
rede pluvial, o que gera problemas, devido ao escoamento pluvial ser 
um sistema aberto, onde as águas e os resíduos são dispersos em 
vias públicas ou em terrenos particulares, contaminando a região.
14 Aquele que representa um sistema fechado imune a contaminações.
15 Lei do Parcelamento do Solo Urbano, Lei n. 6.766, de 19 de dezem-
bro de 1979, (alterada pela Lei n. 9.785, de 29 de janeiro de 1999), Art. 
2º, das Disposições Preliminares. § 50 Consideram-se infra- estrutura 
básica os equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, 
iluminação pública, redes de esgoto sanitário e abastecimento de 
água potável, e de energia elétrica pública e domiciliar e as vias de 
circulação pavimentadas ou não.

ponder à questão de se o simples acesso a uma 
rede geral cloacal ou pluvial, que é a medida do 
indicador utilizada nessa pesquisa, misturada ainda 
com os dados da rede pluvial, é o suficiente para 
garantir a questão da sustentabilidade ambiental 
e da visão integrada entre a rede coletora fechada 
e o tratamento16, pois as legislações ambiental17 
e da saúde estabelecem parâmetros para o lan-
çamento de efluentes em corpos receptores e de 
potabilidade da água.

No Rio Grande do Sul, o tratamento dos esgotos 
segue o mesmo padrão utilizado com as águas 
brutas: é do tipo convencional18 e diferenciado19:
16 O tratamento das águas brutas e/ou servidas através de uma cana-
lização fechada e imune a contaminações significa evitar as zoonoses 
vetoriais e os efeitos ambientais a partir das contaminações locais e 
garantir o bombeamento destas para lugares ou regiões, em sistema 
fechado para o tratamento dos resíduos finais oriundos das atividades 
industriais, agropecuárias, dos serviços e de usos domésticos. A partir 
daí e feita a sua dispersão para usos específicos das águas tratadas.
17 Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, nº 357, de 17 
de março de 2005, e da Portaria nº 518/04 do Ministério da Saúde.
18 Dentre os processos existentes de tratamento de esgoto, estes são 
os adotados pela Corsan, ao longo dos municípios, selecionados de 
acordo com o grau de tratamento exigido pelo corpo receptor, ou seja, 
rios, lagos e outros: Lodos ativados - estão em operação nas cidades 
de Santa Maria, Rio Grande, Canoas, Santo Ângelo e Sapucaia do Sul; 
Tanques Imhoff - estão em operação nas cidades de Torres, Esteio, 
Cachoeira do Sul e São Gabriel; Lagoas de estabilização - estão em 
operação nas cidades de Rosário do Sul, Santa Rosa, Rio Grande, 
Cachoeirinha e Gravataí; Disposição no solo - estão em operação nas 
cidades de Capão da Canoa, Xangri-lá, Cidreira e Tramandaí.
19 O tratamento especializa-se na região do Pólo Petroquímico, onde 
existe o Sistema de tratamento dos Efluentes Líquidos resultantes das 
atividades operacionais das indústrias do Pólo Petroquímico do Sul, 
efluentes sanitários da própria unidade Sitel e efluentes descartados 
do Sistema Centralizado de Resíduos Sólidos do Pólo Petroquímico 
do Sul (Sicecors). Esses efluentes líquidos constituem duas correntes, 
orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos exigem um tratamento mais 
complexo através de processos físico-químicos e biológicos (tra-
tamento biológico por aeração prolongada); já o inorgânico é uma 
corrente mais limpa e necessita apenas de um polimento final. Nas 
indústrias, os efluentes passam por variados tipos de pré-tratamento 
adequando-se ao seu recebimento no Sitel. Existe na área do Pólo 
Petroquímico também a Estação de Tratamento de Água. É um sis-
tema que trata e distribui água para economias localizadas na área 
do Pólo Petroquímico, tais como indústrias e comunidade vizinha ao 
sistema. Dá-se através da captação da água bruta do rio Caí por meio 
de bomba. Essa água é conduzida até a estação de tratamento e ali 
ela é tornada água potável para ser distribuída. Outro foco de aten-
dimento está situado na cidade de Gravataí, onde funciona a Central 
de Tratamento dos Efluentes Líquidos do Complexo Automotivo GM, 
vinculado ao Sitel. Ela recebe e trata os efluentes líquidos segregados, 
oriundos do Complexo Automotivo da General Motors. Sua matéria 
prima são efluentes industriais, sanitários, oleosos e efluentes oriun-
dos da pintura eletroforética.
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A maioria dos municípios do Rio Grande do Sul é 
atendida através da prestação de serviços da Com-
panhia Riograndense de Saneamento. Os demais 
são atendidos pelos próprios municípios, muitos 
dos quais não dispõem de sistemas adequados 
de tratamento. Podem-se destacar seis autarquias 
municipais com sistemas independentes de admi-
nistração e gerenciamento de água e esgoto: Porto 
Alegre, Bagé, Caxias do Sul, Pelotas, Santana do 
Livramento e São Leopoldo.

Torna-se fundamental reduzir pela metade, até 2015, 
a proporção da população sem melhores condições 
de saneamento canalizando, separando do pluvial, 
universalizando o serviço, avançando para as áreas 
rurais e, na mesma proporção, atendendo também 
à necessidade de disseminar o tratamento diferen-
ciado para os demais pólos industriais do Estado, 
qualificando o tratamento cloacal com investimentos 
públicos intensificados, para se tornar seguros e 
evitar as contaminações ambientais.

SíNTESE DOS RESULTADOS

Os indicadores dos ODMs apontam que o RS 
apresenta sete metas nas categorias Alcançado 
e A caminho que, caso sustentem o desempenho 
até o momento efetivado, certamente chegarão ao 
resultado proposto para o ano de 2015; outras 11 
metas alcançaram as categorizações Avanço lento 
e Nenhuma mudança ou mudança negativa e 
se persistirem nesse desempenho não atingirão os 
resultados almejados para 2015.

Nas metas relacionadas ao objetivo de Erradicar 
a extrema pobreza e a fome, os resultados do RS 
mostram queda da proporção de indivíduos com 
renda per capita inferior a meio salário mínimo e 
acréscimo da taxa de crianças com baixo peso ao 
nascer. A redução da pobreza está categorizada em 
A caminho, enquanto o acréscimo de crianças com 
baixo peso, vinculado à meta de redução da fome, 
indica Nenhuma mudança ou mudança negativa.

Na dimensão municipal, 84,4% dos municípios 
gaúchos vêm reduzindo o número de indivíduos 
economicamente ativos com renda domiciliar infe-
rior a meio salário mínimo. Esses municípios, que 
abrangem a soma das categorias Alcançado e A 
caminho, correspondem a 52,6% da população do 
RS. Mas a situação é de Avanço lento e Nenhuma 
mudança ou mudança negativa em 15,7% do 
total de municípios, o que corresponde a 47,4% da 
população do Estado.

Quanto à meta de reduzir pela metade a propor-
ção de crianças com baixo peso ao nascer, a 
soma das categorias Avanço lento e Nenhuma 
mudança ou mudança negativa abrange 75,8% 
do total dos municípios, o correspondente a 
95,2% da população do Estado. Tais municípios 
apresentam 98,4% dos casos.

Os indicadores percentual de não escolarizados 
na faixa etária de 7 a 14 anos e percentual de não 
alfabetizados na faixa etária de 15 a 24 anos, rela-
cionados à meta do objetivo de universalização do 
ensino fundamental, mostram que o RS se encontra 
na categorização A caminho.

No plano municipal, 97,4% dos municípios do RS, 
o correspondente a 96,86% do total da população, 
categorizam-se como A caminho na redução do 
percentual de não-escolarizados na faixa etária de 
7 a 14 anos, enquanto 79,4% dos municípios do 
Estado, equivalentes a 94,35% do total da população 
do RS, mostram  redução no percentual de não-
alfabetizados na faixa etária de 15 a 24 anos, sendo 
também categorizados como A caminho.

No objetivo voltado à promoção da igualdade 
entre os sexos e à autonomia das mulheres, o 
RS já possui duas metas realizadas: eliminar a 
disparidade entre mulheres e homens no ensino 
fundamental e entre mulheres e homens alfa-
betizados na faixa de 15 a 24 anos. A meta da 
igualdade entre mulheres e homens no ensino 
médio encontra-se A caminho; no âmbito do 
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ensino superior, a razão entre mulheres e ho-
mens encontra-se na categorização Nenhuma 
mudança ou mudança negativa. Quanto ao 
objetivo Promover a igualdade entre os sexos e a 
autonomia das mulheres, o indicador proporção 
de mulheres no total de assalariados está na ca-
tegoria Avanço lento, e no indicador de mulheres 
exercendo mandatos nas câmaras de vereadores, 
a categorização também é de Avanço lento.

No âmbito municipal, a meta de eliminar a dispa-
ridade entre homens e mulheres no ensino fun-
damental atinge a categorização Alcançado em 
55,2% dos municípios gaúchos, ou seja, 83,5% 
do total da população do RS. O percentual de 
municípios quanto à equiparação de mulheres 
e homens alfabetizados na faixa etária de 15 a 
24 anos está na categoria Alcançado e abran-
ge 76,0% dos municípios, o que corresponde a 
94,7% do total da população estadual.

Na busca da promoção da igualdade entre os 
sexos e autonomia da mulher, considerando-se a 
razão entre mulheres e homens no ensino médio, 
a soma das categorias Alcançado e A caminho 
alcança 54,8% dos municípios do Estado. Esse 
percentual abrange, por vez, 48,3% da população 
total do Estado. Porém, na soma das categorias 
Avanço lento e Nenhuma mudança ou mudan-
ça negativa, estão incorporados 44,8% do total 
dos municípios, relativos a 51,7% da população 
total do Estado.

A busca de igualdade de gênero no ensino supe-
rior mostra que a soma das categorias Nenhuma 
mudança ou mudança negativa e Avanço lento 
atinge 59,9% do número total dos municípios, pois 
a razão entre mulheres e homens é mais favorável 
às primeiras. Esse conjunto de municípios abrange 
73,8% da população total do Estado.

A soma das categorias Avanço lento e Nenhuma 
mudança ou mudança negativa mostra a difi-
culdade da maioria dos municípios em alcançar a 

meta de eliminar as disparidades entre os gêneros 
no que respeita aos salários. Essa soma abrange 
62,3% do total dos municípios, correspondente a 
58,2% da população do Estado. Cabe ressaltar que 
a metade das mulheres assalariadas com formação 
de nível superior não alcança o piso salarial das 
categorias profissionais de trabalho, o que revela a 
necessidade da melhoria do nível dos salários para 
as mulheres trabalhadoras. 

A maioria dos municípios, 57,4% do total, equivalen-
tes a 66,3% da população do Estado, possui baixa 
participação feminina nas câmaras municipais, 
estando nas categorias Avanço lento e Nenhuma 
mudança ou mudança negativa, o que evidencia 
uma tendência a não atingirem a meta estipulada 
de equilíbrio na representação política, em que 
pese o acréscimo de vereadoras eleitas no período 
considerado.

Quanto ao objetivo de redução das taxas de morta-
lidade infantil e de menores de cinco anos, o Estado 
encontra-se na categoria Avanço lento.

No caso de mortalidade de menores de cinco anos, 
a soma das categorias Avanço lento e Nenhuma 
mudança ou mudança negativa abrange 52,3% 
do total dos municípios, com 83,5% dos casos 
de mortalidade. Esses municípios correspondem 
a 73,1% da população total do Estado. No caso 
da mortalidade infantil de menores de um ano, há 
um leve acréscimo dos municípios — 50,6% do 
total do Estado, compondo 23,1% da população 
total — que estão nas categorias Alcançado e A 
Caminho.Todavia 49,4% deles encontram-se nas 
categorias Avanço lento e Nenhuma mudança 
ou mudança negativa. Esses municípios parti-
cipam com 87,6% dos casos de mortalidade de 
menores de um ano e abrangem 76,9% do total 
da população do Estado.

Quanto ao objetivo Melhorar a saúde materna, o 
RS alcança a categoria Nenhuma mudança ou 
mudança negativa.
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Somente 13,1% do total dos municípios somam a 
categoria Avanço lento e Nenhuma mudança ou 
mudança negativa, porém concentram 99,0% do 
número de casos de mortalidade materna. Tais 
municípios correspondem a 61,0% da população 
do Estado.

Quanto ao objetivo Combater o HIV/AIDS, a tuber-
culose e outras doenças, o RS alcança a categoria 
Nenhuma mudança ou mudança negativa nas 
metas Deter e começar a inverter a propagação de 
HIV/AIDS entre as mulheres na faixa etária de 15 a 
24 anos e a incidência de HIV/AIDS por município. 
Na meta Deter e começar a inverter a propagação 
de doenças importantes, como a tuberculose, a 
categorização do RS é Avanço lento. Do total dos 
municípios gaúchos, apenas 10,1% são respon-
sáveis por 98,1% da mortalidade por HIV/AIDS em 
mulheres de 15 a 24 anos. Estes, por outro lado, 
abrangem 56,4% da população total do Estado. 
Caso se considere a incidência da HIV/AIDS por 
município, 34,3% do total dos municípios obtiveram 
a categorização Nenhuma mudança ou mudança 
negativa, além de concentrarem 99,6% dos casos 
de mortalidade. Estes municípios correspondem a 
82,8% da população total do Estado.

No combate à tuberculose, 85,7% do total dos 
municípios atingiram a categoria Alcançado e A 
caminho e apresentam 34,6% de todos os casos 
da doença. Esses municípios abrangem 62,5% da 

população total do Estado. Aqueles que obtiveram 
as categorizações Avanço lento e Nenhuma mudan-
ça ou mudança negativa correspondem a 14,3% 
dos municípios do Estado. Esses municípios, que 
abrangem 37,5% da população total do Estado, 
concentram 65,4% dos casos de tuberculose.

No que diz respeito ao objetivo Garantir a susten-
tabilidade ambiental, com a meta de reduzir pela 
metade a proporção da população sem acesso 
a uma fonte segura de água ligada à rede geral e 
sem acesso à rede geral de esgoto ou pluvial, o 
RS alcança a categoria A caminho e Avanço lento 
respectivamente.

Na situação de vir a atingir ou manter a meta já 
alcançada de redução da população sem acesso 
a uma fonte segura de água ligada à rede geral 
encontram-se 51,6% do total dos municípios, per-
centual que soma às categorias Alcançado e A 
Caminho. Esse percentual corresponde a 53,3% da 
população total do Estado. Os demais municípios 
estão classificados na categoria Avanço lento.

Dos municípios gaúchos, num percentual de 89,5% 
do total, em relação à meta de reduzir pela metade 
a proporção da população sem acesso à rede geral 
de esgoto ou pluvial, estão classificados em Avanço 
lento e Nenhuma mudança ou mudança negativa, 
estando, assim, comprometida a possibilidade de 
alcançarem a meta estipulada. Tais municípios cor-
respondem a 69,7% da população do Estado.
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ANExO

Quadro 1 – Objetivos de desenvolvimento do Milênio
OBJETIVOS METAS INDICADORES

Erradicar a extrema pobreza e a fome

Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, 
a proporção da população com renda 
inferior a um dólar PPC por dia.

Proporção dos indivíduos com rendas 
domiciliares per capita inferiores a 1/2 
salário mínimo.

Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, 
a proporção da população que sofre de 
fome.

Taxa de crianças com baixo peso ao 
nascer (por 100 )

Atingir o ensino fundamental universal

Garantir que, até 2015, todas as 
crianças, de ambos os sexos, 
terminem um ciclo completo de ensino 
fundamental.

Percentual de não-escolarizados no 
ensino fundamental, na faixa etária de  7 
a 14 anos.

Percentual de não-alfabetizados na faixa 
etária de 15 a 24 anos.

Promover a igualdade entre os sexos e a 
autonomia das mulheres

Eliminar a disparidade entre os sexos 
nos ensinos fundamental e médio, se 
possível, até 2005, e, em todos os níveis 
de ensino, no mais tardar, até 2015.

Razão entre mulheres e homens no 
ensino fundamental.

Razão entre mulheres e homens no 
ensino médio.

Razão entre mulheres e homens no 
ensino superior.

Razão entre mulheres e homens alfabeti-
zados na faixa etária de 15 a 24 anos.

Proporção de mulheres no total de 
assalariados.

Proporção de mulheres exercendo 
mandatos nas câmaras de vereadores. 

Reduzir a mortalidade infantil
Reduzir em dois terços, entre 1990 e 
2015, a mortalidade de crianças menores 
de cinco anos.

Taxa de mortalidade de crianças 
menores de 5 anos (por 1.000). 

Taxa de mortalidade infantil (por 1.000).

Melhorar a saúde materna
Reduzir em 75%, entre 1990 e 2015, a 
taxa de mortalidade materna.

Taxa de mortalidade materna (por 
100.000).

Combater o HIV/AIDS, a tuberculose e 
outras doenças

Até 2015, deter e começar a inverter a 
propagação da AIDS.

Taxa de incidência de HIV/AIDS entre as 
mulheres na faixa etária de 15 a 24 anos 
(por 100.000).

Taxa de incidência da AIDS por município 
(por 100.000).

Reduzir, pela metade, o número de casos e 
mortes por tuberculose entre 1990 e 2015.

Taxa de mortalidade ligada à tuberculose 
(por 100.000).

Garantir a sustentabilidade ambiental

Reduzir pela metade, até 2015, a 
proporção da população sem acesso 
permanente e sustentável à água potável 
e segura.

Proporção de domicílios sem acesso a 
uma fonte de água ligada à rede geral.

Proporção de domicílios sem acesso à 
rede geral de esgoto ou pluvial.
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Promoção da 
igualdade entre os 
sexos e autonomia das 
mulheres no contexto 
carioca – uma 
avaliação preliminar 
das metas do milênio
Fernando Cavallieri*
Soraya Oliveira**

O debate da comunidade internacional sobre o 
desenvolvimento no século XXI foi sintetizado nos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio  pela Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) no ano 2000, 
cabendo ao Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) a assistência aos Estados 
Membros na sua implementação até 2015.

Na proposta de cooperação internacional, plas-
mada na Declaração do Milênio (2000), foram 
destacados temas considerados centrais e, para 
mensurar o desempenho dos países signatários 
neste processo, foi construída uma estrutura com 
7 objetivos que contém 17 metas, cada qual com 
indicadores específicos.  

Neste trabalho serão avaliados o Objetivo 3 e a única 
meta a ele vinculada - “eliminar a disparidade entre 
os sexos no ensino primário e secundário, se pos-
sível até 2005, e em todos os níveis de ensino até 

2015” -, a partir de quatro indicadores estabelecidos 
que possibilitam sua avaliação e monitoramento 
(PNUD, 2004): 

• Razão homens e mulheres no ensino básico, 
médio e superior;

• Razão entre homens e mulheres alfabetizados na 
faixa etária entre 15 e 24 anos; 

• Percentual de mulheres assalariadas no setor não 
agrícola;

• Proporção de mulheres exercendo mandatos no 
parlamento nacional.

Conforme observado no decorrer deste trabalho, 
apenas um dos indicadores não foi considerado 
relevante para a investigação do processo de pro-
moção da igualdade entre os sexos e autonomia 
das mulheres no contexto carioca: “percentual 
de mulheres assalariadas no setor não agrícola”. 
A escolha de descartar, da presente análise, este 
indicador, foi orientada segundo a perspectiva do 
município do Rio de Janeiro como uma área predo-
minantemente urbana.

Os dados sobre ocupação e mercado de trabalho 
para as mulheres foram contemplados nos itens 
“Mercado de Trabalho” e “Renda e Pobreza”, onde 
alguns aspectos descritivos da situação da mulher 
carioca reafirmaram a condição de desigualdade: 
menos anos de estudos, menor rendimento médio 
mensal, menor percentual na população ocupada.

A preocupação com o acesso e a permanência das 
mulheres no sistema educacional é tema discutido 
na comunidade internacional como um dos objetivos 
para a redução da pobreza e para o desenvolvimen-
to sustentável nos países. No decorrer da década 
de 90 aconteceram cinco encontros internacionais 
que incluíram temas relacionados à mulher e à edu-
cação, a saber: Conferência Mundial Educação para 
Todos (Jomtien, 1990); Conferência Mundial sobre 
Direitos Humanos (Viena, 1993); Convenção intera-
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mericana para prevenir, punir e erradicar a violência 
contra a mulher - Convenção de Belém do Pará 
(Belém,1994); Conferência Internacional População 
e Desenvolvimento (Cairo, 1994); Cúpula Mundial 
para o Desenvolvimento Social (Copenhagen, 1995); 
Conferência Mundial sobre a Mulher (Beijing, 1995).

No âmbito nacional, somente no início do século 
XXI é que a sociedade brasileira demonstra fôlego 
de organização em função da questão da mulher, 
merecendo destaque a I Conferência Nacional de 
Políticas para as Mulheres (Brasília, 2004), a criação 
da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
e o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.

A avaliação destes indicadores no município do Rio 
de Janeiro foi feita em comparação com a realidade 
do país e do estado, garantindo, assim, um parâ-
metro da situação do município na promoção da 
igualdade entre os sexos em relação aos demais 
níveis regionais. Para se verificar a evolução, no 
tempo, foram utilizados dados sobre desempenho 
educacional, extraídos dos Censos de 1991 e 2000 
e para o desempenho eleitoral, dados do Tribunal 
Superior  Eleitoral das eleições de 1994, 1998, 2000 
e 2002. O uso das proporções na análise dos dados 
sobre a situação da mulher no município do Rio de 
Janeiro permite conferir os valores assumidos, efe-
tivamente, pela participação feminina e masculina 
em cada um dos temas abordados.

PROPORÇÃO DE MULhERES

Conforme é possível observar na tabela 1, o número 
de mulheres na composição da população é supe-
rior ao número de homens. No período de 1991 e 
2000, o percentual da participação feminina aumen-
ta em 0,2 ponto percentual nos três níveis regionais.

No município do Rio de Janeiro, nos últimos anos, ve-
rifica-se uma tendência de diminuição da proporção 
de homens em relação às mulheres, indicando uma 
razão de sexos de 88,3, o que Carneiro (2001) identi-
ficou como um processo de “feminização da cidade”.

ALFABETIZAÇÃO

Com relação à alfabetização, os dados são promis-
sores. Para a faixa entre 15 e 24 anos, no período 
de 1991 a 2000, o Município do Rio de Janeiro apre-
senta uma melhora na razão entre as proporções de 
homens e mulheres alfabetizados (divisão da pro-
porção de homens pela proporção de mulheres)20.

No ano 2000, tanto no Município como no Estado, 
observa-se que a razão é mais próxima de 1, ou 
seja, a situação de alfabetização apresenta maior 
eqüidade de gênero. 

20 Trabalhou-se com a razão entre a proporção de homens e mulheres 
e não com a razão entre o número de homens e mulheres para dar 
mais substância estatística ao indicador.

Tabela 1 - Total da população feminina e sua participação na população por âmbito regional  – 1991/2000

Âmbito Regional
1991 2000

Sexo Pessoas % Sexo Pessoas %

Brasil

Homem 72.485.122 49,4 Homem 83.602.316 49,2

Mulher 74.340.353 50,6 Mulher 86.270.539 50,8

Total 146.825.475 100 Total 169.872.855 100

Estado (RJ)

Homem 6.177.601 48,2 Homem 6.900.311 47,9

Mulher 6.630.105 51,8 Mulher 7.491.793 52,1

Total 12.807.706 100 Total 14.392.104 100

Município (RJ) Homem 2.583.192 47,1 Homem 2.747.801 46,9

Mulher 2.897.576 52,9 Mulher 3.110.101 53,1

Total 5.480.768 100 Total 5.857.902 100
Fonte: IBGE, Censos de 1991 e 2000 via Banco Multidimensional de Estatísticas BME.
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Tabela 2 - Razão entre as proporções de homens e mulheres alfabetizados na faixa entre 
15 e 24 anos por âmbito regional – 1991/2000

Âmbito Regional 1991 2000

País    1,05 1,03

Estado (RJ) 0,99 0,99

Município do Rio de Janeiro 0,97 0,99
Fonte: IBGE, Censos de 1991 e 2000 via Banco Multidimensional de Estatísticas BME.

ESCOLARIDADE E RENDA

Na tabela 3, são apresentadas as razões entre as 
proporções de homens e mulheres nos diferentes 
níveis de ensino, nos três âmbitos regionais – Brasil, 
Rio de Janeiro (UF) e Rio de Janeiro (município), nos 
anos censitários de 1991 e 2000. 

No Brasil, com relação ao acesso e permanência 
no sistema escolar, a razão da proporção de ho-
mens e mulheres no ensino básico, que estava em 
1991 próxima a uma situação de equidade (0,99) 
em 2000, passa para 1,02. No mesmo período, 
no nível médio, a participação masculina, que já 
se apresentava inferior à feminina em 1991, sofre 
ligeiro decréscimo, passando de 0,80 para 0,78. 
No nível superior, observa-se a mesma tendência: 
cresce a diferença entre homens e mulheres no 
sistema educacional no ano 2000, com a pro-
porção de mulheres significativamente superior 
à proporção de homens, decaindo a razão da 
proporção homem/mulher de 0,93 em 1991 para 
0,83 em 2000. 

No Estado do Rio de Janeiro, no ensino básico, 
observa-se uma ligeira diferenciação no período 
citado: de 0,94 para 0,93. No ensino médio e no 
ensino superior, os dados continuam seguindo a 

mesma tendência, ou seja, aumento da participação 
feminina, sendo que a maior parte deste aumento 
é verificada no nível superior, com uma queda da 
razão da proporção homem / mulher de 0,95 em 
1991 para 0,81 em 2000. 

No Município do Rio de Janeiro, ocorre tendên-
cia semelhante no período. É observada a maior 
participação de mulheres (menor razão homem/
mulher) em todos os níveis de ensino com cres-
cimento da participação de mulheres nos níveis 
médio e superior. Neste último, houve a maior 
alteração da razão da proporção, passando de 
0,91 para 0,79 e mantendo a mesma tendência 
verificada no país e no estado. 

As tendências assinaladas no acesso e perma-
nência  educação formal de homens e mulheres, 
em diferentes níveis, resultam de determinações 
internas e externas à escola: “promissora” para 
as mulheres, “preocupante” para os homens. 
Sugere-se que a diferença verificada após o en-
sino básico formal obrigatório - quando diminui 
a participação masculina - está relacionada tanto 
com uma escola que tende a supervalorizar a 
participação feminina, quanto à pressão sobre 
os meninos para inserção mais cedo no mercado 
de trabalho (Rosemberg, 2002).

Tabela 3 - Razão entre a proporção de homens e mulheres nos diferentes níveis de ensino por âmbito regional – 1991/2000

Âmbito Regional
1991 2000

Básico Médio Superior Básico Médio Superior

País    0,99               0,80 0,93 1,02 0,78 0,83

Estado (RJ)    0,94               0,78 0,95 0,93 0,76 0,81

Município (RJ)    0,84               0,73 0,91 0,84 0,71 0,79
Fonte: IBGE, Censos de 1991 e 2000 via Banco Multidimensional de Estatísticas BME.
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O relativo sucesso das mulheres no sistema educa-
cional vai seguir os parâmetros estabelecidos das 
desigualdades de gênero, não sendo, portanto, 
suficiente para a  sua avaliação. Outras informações 
são necessárias para a construção do quadro edu-
cacional carioca em uma perspectiva de gênero. Em 
virtude dos limites impostos pelo próprio objetivo 
deste trabalho,  apresentar-se-ão apenas dois as-
pectos que podem contribuir nesta direção.

O primeiro diz respeito à conjunção de outras 
variáveis, como cor e renda, que atuam na poten-
cialização das desigualdades. Segundo a tabela 
4 – elaborada para o município –, na mesma faixa 
de escolaridade, a mulher ganha menos do que 
o homem, mas a mulher negra é a que dispõe de 
menor renda comparada com o homem negro, o 
homem e a mulher brancos.

Outro aspecto refere-se ao padrão de acesso e per-
manência da mulher nos diferentes níveis de ensino, 
apresentando uma possibilidade concreta para o 
alcance de uma situação de maior eqüidade nas 
relações de gênero, o que pode ser observado na 
diminuição da diferença entre os sexos segundo as 
áreas de conhecimento no nível superior. Entretanto, 
conforme indicado por Rosemberg (2002), o acesso 
permanece segundo uma diferenciação “clássica”: 
predominância de mulheres nos cursos incluídos 
na área de conhecimento definida como “Letras / 
Humanidades” e predominância de homens na área 
de “Exatas / Engenharias”. 

Conforme a tabela 5, no período de 1991 a 2000, 
examinados os dados sobre conclusão de cursos 
no município, percebe-se que o deslocamento da 
maioria masculina no nível superior, em 1991, para 
a maioria feminina, em 2000, se explica por dois 
movimentos: 

(1) decréscimo na proporção de homens que 
concluíram algum curso das áreas de Letras e 
Humanas e Saúde, com aumento na área de 
Serviços / Não Especificados / Outros; 

(2) a proporção de mulheres que concluíram 
algum curso superior aumentou em quase todas 
as áreas de conhecimento, diminuindo apenas na 
categoria Serviços/ Não especificados/ Outros.

A predominância feminina em carreiras ligadas a 
Letras / Humanidades que, tradicionalmente, remu-
neram menos que as de Exatas / Engenharias pode 
explicar o rendimento inferior das mulheres. 

Tabela 4 - Cidade do Rio de Janeiro - Rendimento mensal do indivíduo, por cor, escolaridade e sexo, 2000 
(R$ do ano 2000)

Anos de escolaridade brancos pretos e pardos

Até 1 ano Homem 47,03 Homem 56,28 Mulher 44,87 Mulher 28,92

De 1 a 3 Homem 229,52 Homem 173 Mulher 142,06 Mulher 119,67

De 4 a 7 Homem 431,5 Homem 299,37 Mulher 234,46 Mulher 161,39

De 8 a 10 Homem 578,95 Homem 387,32 Mulher 329,16 Mulher 214,2

De 11 a 14 Homem 1.229,76 Homem 818,8 Mulher 682,28 Mulher 424,64

15 anos ou mais Homem 3.722,23 Homem 2.119,87 Mulher 1.890,90 Mulher 1.348,09
Fonte: IBGE, Censos de 2000 , via Banco Multidimensional de Estatísticas BME.
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Tabela 5 – Cidade do Rio de Janeiro – Indivíduos por sexo segundo a área do curso superior concluído – 1991 - 2000

Área de conhecimento
1991

Total Homens Mulheres

Letras / Humanidades 273.153 123.591 45,2% 149.562 54,8%

Exatas / Engenharias 76.100 57.823 76,0% 18.277 24,0%

Saúde 69.732 31.545 45,2% 38.187 54,8%

Serviços / Não especificados / Outros 21.186 10.948 51,7% 10.238 48,3%

Total 440.171 223.907 50,9% 216.264 49,1%

Área de conhecimento
2000

Total Homens Mulheres

Letras / Humanidades 335.594 146.196 43,6% 189.398 56,4%

Exatas / Engenharias 111.787 74.600 66,7% 37.187 33,3%

Saúde 90.062 33.845 37,6% 56.217 62,4%

Serviços / Não especificados / Outros 17.631 11.289 64,0% 6.342 36,0%

Total 555.074 265.930 47,9% 289.144 52,1%
Fonte: IBGE, Censos de 2000 via Banco Multidimensional de Estatísticas BME.

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA

SITUAçãO GERAL, RENDA E TRABALHO

A discussão acerca da qualidade da cidadania se 
amplia nas últimas décadas e reconhece como 
inadiável o aprofundamento da democracia, com 
a construção de novos espaços de participação. 
Tal aprofundamento visa, especialmente, atender 
às demandas de novos grupos, com potencial 
político, dentre os quais, as minorias étnicas e de 
gênero. Atribui-se a estas o potencial de oferecer 
representatividade a determinados grupos sociais 
com inserção subalternizada na sociedade. O 
caso da participação política da mulher na cidade 
do Rio de Janeiro pode ser analisado sob esta 
perspectiva e, ao que tudo indica, a relevância 
que este tema conquistou, na contemporaneida-
de, está referenciada no reconhecimento de de-
mandas específicas das condições de existência 
deste segmento populacional. 

A Tabela 6 destaca a situação da cidadania da 
mulher carioca abordando os seguintes itens: edu-
cação, saúde sexual e reprodutiva, renda e pobreza, 
e mercado de trabalho. 

Para as mulheres que são responsáveis pela famí-
lia, a média de anos de estudo é de 7,8, enquanto 
que para os homens com a mesma situação na 
família, a média de anos de estudo é de 8,6. Ape-
nas 42,7% da população ocupada é formada por 
mulheres (para os homens esse percentual sobe 
para 57,3%). O rendimento individual médio para 
as mulheres é de R$ 422,86, enquanto os homens 
dispõem de um rendimento médio de R$787,58 
(em valores de 2000). 

Sobre situação de pobreza, 0,75% das mulheres 
responsáveis pela família no município ganham 
até 0,5 salário mínimo (proporção 3 vezes superior 
à de homens na mesma situação). Das mulheres 
que tiveram filhos 7,6% são adolescentes e 5,1% 
das responsáveis pela família, têm filhos menores 
de 15 anos e não têm cônjuge.
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Tabela 6 - Cidade do Rio de Janeiro – Indicadores de gênero - 2000
Homem Mulher

Média de anos de estudo da pessoa responsável pela família 7,8 8,6

Percentual de pessoas responsáveis pela família com rendimento até 0,5 salário mínimo 0,75% 0,25%

Renda média das pessoas ocupadas (em R$ de 2000) 0,25% R$ 422,00 R$ 787,58

Percentual da população ocupada 42,7% 57,3%

Percentual de mulheres entre 15 e 17 anos 7,6%

Percentual de mulheres responsáveis pela família sem cônjuge e com filhos menores de 15 anos 5,1%

Percentual de mulheres de 7 a 19 anos que trabalham e estudam 54,8¨%
Fonte: IBAM, Núcleo de Estudos Mulher e Políticas Públicas, 2004; IBGE, Censos de 2000 via Banco Multidimensional de Estatísticas BME; FJP/IPEA/
PNUD, Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, – Cálculos IPP/DIG/GSD.

a proporção relativa a essa origem dos rendimentos 
(64%) é menor do que entre os homens (77%). Por 
outro lado, a proporção de homens relacionada à 
aposentadoria ou pensão (23%) é menor do que a 
de mulheres (36%).Entre as mulheres, sobretudo  as 
mais idosas, a pensão, ou seja, o rendimento origi-
nado no trabalho do companheiro falecido é a prin-
cipal fonte de renda. Os dados do Rio mostram que, 
apesar da grande ampliação da presença das mu-
lheres no mercado de trabalho, ainda persiste, neste 
aspecto, um certo desequilíbrio da condição femi-
nina, em relação aos indivíduos do sexo masculino.

PARTICIPAçãO POLíTICA

Seguindo a orientação de ampliação da noção de 
cidadania/democracia, para fins deste trabalho, 
considera-se que, para apreender a situação da 
mulher no município, além das condições concretas 
apresentadas anteriormente, é necessário investigar: 
(a) o nível de reconhecimento das demandas das 
mulheres como demandas públicas; (b) a adoção

FONTES DE RENDIMENTO

Um aspecto importante da situação social de ho-
mens e mulheres diz respeito às principais fontes 
através das quais obtêm seus rendimentos, uma vez 
que, conforme a natureza dessa fonte, pode-se infe-
rir uma maior ou menor independência da pessoa no 
contexto social. Assim, a fonte “trabalho remunerado” 
expressa, para a mulher, tendencialmente, uma situ-
ação mais autônoma do que o recebimento de uma 
pensão advinda do trabalho exercido pelo cônjuge. 
A tabela 7, resultado do cruzamento das duas princi-
pais fontes de rendimento com  gênero, demonstra 
a diferença que ainda existe, no campo econômico, 
entre homens e mulheres na sociedade carioca.  

Importa mencionar que a inserção do indivíduo em 
uma das fontes de rendimento não exclui sua par-
ticipação em outro grupo.

Embora, tanto para homens quanto para mulhe-
res o trabalho remunerado seja a principal fonte, 
verifica-se pelo cruzamento que, entre as mulheres, 

Tabela 7 - Cidade do Rio de Janeiro – Percentual de pessoas por  principais  fontes de rendimento, segundo o sexo - 2000
Fonte de Rendimento Homem (%) Mulher (%)

Total N N = 1 691 759 N = 1 498 054

Total 100 100

Trabalho remunerado 77 64

Aposentadoria/ Pensão 23 36
Fonte: IBGE, Censos de 2000  via Banco Multidimensional de Estatísticas BME.

Obs: Na totalização não foram considerados os “Sem Rendimentos” e “Não Aplicável”.
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de recursos para atendimento dessas demandas e; 
(c) a existência de espaços de participação na esfera 
pública para negociação dos interesses específicos 
deste segmento populacional.

Não é objetivo deste trabalho examinar os dois 
primeiros aspectos. O último item, no entanto, será 
trabalhado no intuito de construir o indicador da 
Meta do Milênio Proporção de mulheres exercendo 
mandatos no parlamento. 

Na trilha desta construção, em consonância com o 
debate internacional e a política nacional, a cidade 
do Rio de Janeiro realizou a I Conferência Municipal 
das Mulheres da Cidade do Rio de Janeiro - Políti-
cas para as mulheres: um desafio para a igualdade 
numa perspectiva de gênero (2004), articulando 
poder público e sociedade civil. O maior avanço, 
registrado em seu relatório final, foi apontar para a 
necessidade de construção de sujeitos políticos que 
atuem na ampliação de espaços de diálogo sobre 
as políticas de gênero.

Neste trabalho, investigou-se a presença feminina 
no parlamento municipal, bem como nas demais 

esferas de governo. Desta forma, nas tabelas a 
seguir, apresentam-se dados acerca da participa-
ção no Senado e nas câmaras, Federal, Estadual 
e Municipal.

No âmbito nacional, foram considerados os pro-
cessos eleitorais para o Senado e para a Câmara 
dos Deputados (1994 – 1998 – 2002). Verificou-se 
aumento do número dos candidatos em todos os 
foros, indicando uma tendência ao crescimento do 
universo em análise (tabela 8).

Ao acompanhar o crescimento do total de candi-
datos segundo o sexo (tabela 9), foi constatado 
que as maiores taxas de crescimento se deram 
no sexo feminino nos âmbitos federal e esta-
dual. O número de candidatas crescem 124% 
no Senado; 212% na Câmara dos Deputados e 
147% na Assembléia Legislativa. Na Câmara de 
Vereadores o crescimento foi bem menor do que 
o apresentado nos demais níveis regionais sendo 
também inferior ao crescimento masculino, ou 
seja, apenas 10% para as mulheres e 15% para 
os homens. 

Tabela 8 - Número de candidatos por ano eleitoral e sexo, segundo âmbito regional, 1994/2004

Âmbito regional
1994 1998 2002 2000 2004

M H M H M H M H M H

Brasil-Senado 17 215 23 141 38 268 - - - -

Brasil – Câmara dos Deputados 25 334 52 338 78 498 - - - -

Rio de Janeiro (UF) – Assembléia Legislativa 96 910 200 1120 238 1039 - - - -

Rio de Janeiro (município) – Câmara Municipal - - - - - - 229 744 253 857
Fonte: PUC Minas/ IDHS, 2004;  <www.tse.gov.br>, 2005 – Cálculo: IPP/DIG/GSD.

Nota: M= mulher, H= homem

Tabela 9 - Taxa de crescimento de candidatos, por  ano eleitoral e sexo, segundo âmbito regional – 1994/2004

Âmbito regional
1994 - 2000 2000 - 2004

M H M H

Brasil-Senado 124% 25% - -

Brasil – Câmara dos Deputados 212% 49% - -

Rio de Janeiro (UF) – Assembléia Legislativa 147% 14% - -

Rio de Janeiro (município) – Câmara Municipal - - 10% 15%
Fonte: PUC Minas/ IDHS, 2004; <www.tse.gov.br>, 2005 – Cálculo: IPP/DIG/GSD
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Nas eleições para a Assembléia Legislativa do es-
tado do Rio de Janeiro, o percentual de mulheres 
que buscam inserção no cenário político também 
cresceu nos três anos eleitorais abordados, passan-
do de 9,5% em 1994, para 15,2% em 1998 e para 
18,6% em 2002. Entre os eleitos, a proporção de 
mulheres também apresenta aumento – de 18,6% 
em 1994 para 20,0% em 2002.

Para o caso carioca, foram destacados os dados 
relativos ao pleito para Câmara Municipal no período 
de 2000 e 2004 (tabela 13). Diferente do observado 
nos níveis nacional e estadual, na cidade do Rio de 
Janeiro, a participação feminina é mais expressiva, 
alcançando quase a quarta parte (23,5%) do total 
de candidatos a vereadores em 2000, com ligeiro 
decréscimo (22,8%) no ano eleitoral seguinte.

As tabelas 10, 11, 12 e 13 destacam a presença 
feminina na esfera da representação política, através 
das proporções de homens e mulheres. 

No Senado, a proporção de mulheres candidatas 
apresentou aumento significativo entre 1994 e 2002, 
passando de 7,3% para 12,4% e a de eleitas mais 
do que dobrou, passando de 7,4% para 14,8%. 

No caso das eleições para Câmara dos Deputa-
dos, houve alterações significativas no que tange 
à proporção da participação feminina quando 
considerados os anos de 1994 e 2002, passando 
de 7,0% para 13,5%. Entre as eleitas, todavia, a 
proporção se manteve igual (13%) nos dois anos 
da ponta, embora tenha havido queda em 1998 
para 8,7%. 

Tabela 10 - Brasil - Mulheres e homens na eleição ao senado – 1994 – 1998 – 2002

Situação eleitoral
1994 1998 2002

M H Total M H Total M H Total

Eleito (a) 7,4% 92,5% 100% 7,4% 92,6% 100% 14,8% 85,2% 100%

Não eleito 7,3% 92,7% 100% 15,3% 84,7% 100% 12,0% 88,0% 100%

Candidatos 7,3% 92,6% 100% 14,0% 86,0% 100% 12,4% 87,6% 100%

Candidatos (Nº) 17 215 232 23 141 164 38 268 307
Fonte: <www.tse.gov.br>, 2005 – Cálculo: IPP/DIG/GSD 

Tabela 11 - Rio de Janeiro (UF) - Percentual de mulheres e homens na eleição para Deputado Federal –1994 – 1998 - 2002

Situação eleitoral
1994 1998 2002

M H Total M H Total M H Total

Eleito (a) 13,0% 87,0% 100% 8,7% 91,3% 100% 13,0% 87,0% 100%

Não eleito 6,1% 93,9% 100% 12,2% 87,8% 100% 12,2% 87,8% 100%

Candidatos 7,0% 93,0% 100% 11,8% 88,2% 100% 13,5% 86,55% 100%

Candidatos (N°) 25 334 359 52 388 440 78 498 576
Fonte: <www.tse.gov.br>, 2005 – Cálculo: IPP/DIG/GSD

Tabela 12 - Rio de Janeiro (UF) - Percentual de mulheres e homens na eleição para Deputado Estadual –1994 – 1998 - 2002

Situação eleitoral
1994 1998 2002

M H Total M H Total M H Total

Eleito (a) 18,6% 81,4% 100% 15,7% 84,3% 100% 20,0% 80,0% 100,0%

Não eleito 8,1% 91,1% 100% 15,1% 84,9% 100% 18,6% 81,4% 100,0%

Candidatos 9,5% 90,5% 100% 15,2% 84,8% 100% 18,6% 81,4% 100,0%

Candidatos (Nº) 96 910 1.006 200 1.120 1.320 238 1.039 1.277
Fonte: <www.tse.gov.br>, 2005 – Cálculo: IPP/DIG/GSD 
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Tabela 13 - Rio de Janeiro (Município) - Percentual de mulheres e homens nas eleições para vereador – 2000 - 2004

Situação eleitoral
2000 2004

M H Total M H Total

Eleito (a) 19,0% 81,0% 100% 26,0% 74,0% 100%

Não eleito 23,7% 76,3% 100% 22,6% 77,4% 100%

Candidatos 23,5% 76,5% 100% 22,8% 77,2% 100%

Candidatos (N°) 229 744 973 253 857 1.110
Fonte: <www.tse.gov.br>, 2005 – Cálculo: IPP/DIG/GSD 

Tendo como referência o padrão verificado nos de-
mais âmbitos regionais, infere-se que o município 
apresenta dados indicativos do alargamento da 
esfera pública na inclusão de novos sujeitos polí-
ticos, com potencial de articulação de iniciativas e 
ações na direção da erradicação da assimetria nas 
relações de gênero nos pactos políticos que regem 
a democracia liberal. Neste processo, as demandas 
específicas começam a ser reconhecidas como de-
mandas de ordem pública, merecendo, portanto, o 
fortalecimento de espaços de participação política 
que orientem iniciativas voltadas para a redução 
das desigualdades.

EFICIêNCIA ELEITORAL DE GêNERO

O índice de elegibilidade das mulheres (eleitas 
por total de candidatas) em 1994 foi maior do 
que a dos homens nos três foros eleitorais extra 
municipais (ver tabela 14). Em 2002, verificou-se  
diminuição desse índice, o que pode ser atribuído 
ao aumento do número de mulheres candida-
tas. Ainda assim, para o Senado e Assembléia 

Legislativa as mulheres apresentaram melhor 
desempenho do que os homens. 

No caso da cidade do Rio de Janeiro (Câmara dos 
Vereadores), o dado notável é a inversão do índice 
de elegibilidade na relação entre homens e mulhe-
res. Em 2000, a eficiência eleitoral dos homens era 
superior à das mulheres na proporção de 1,06 para 
0,81. Quatro anos, depois, essa relação se inverte 
com o índice feminino superando o masculino na 
proporção de 1,14 para 0,96. 

Para examinar a influência do sexo do candidato 
na sua eleição (o que se poderia chamar de “efi-
ciência eleitoral de gênero”), constituiu-se o índice 
de elegibilidade por sexo. Tal indicador resulta da 
divisão entre a proporção de candidatos eleitos e 
a proporção de candidatos de cada um dos sexos. 
Com isso, verifica-se a maior ou menor chance de 
um homem ou uma mulher se eleger, relativizando-
se o fato de ter havido mais ou menos candidatos 
ou candidatas. Quanto maior o índice, maior a “efi-
ciência eleitoral” daquele sexo. 

Tabela 14 - Índice de elegibilidade por ano eleitoral e sexo, segundo âmbito regional, 1994/2004

Âmbito regional
1994 1998 2002 2000 2004

M H M H M H M H M H

Brasil – Senado 1,01 1,00 0,53 1,08 1,20 0,98 - -

Brasil – Câmara dos Deputados 1,87 0,93 0,74 1,04 0,96 1,01 - -

Rio de Janeiro (UF) – Assembléia Legislativa 1,95 0,90 1,04 0,99 1,07 0,98 - -

Rio de Janeiro (município) – Câmara Municipal - - - - - - 0,81 1,06 1,14 0,96
Fonte: UFPE / PUC Minas / IDHS, 2004, <www.tse.gov.br>, 2005 – Cálculo: IPP/DIG/GSD 
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tas/Engenharias – buscou-se investigar a inserção 
no ensi7no superior por área de conhecimento, 
concluindo-se que, para as mulheres ocorreu, nos 
últimos 10 anos, uma ampliação das escolhas no 
acesso ao ensino superior.

No entanto, ler o contexto carioca segundo uma 
perspectiva de igualdade entre os sexos ultrapas-
sa o mero destaque da melhor participação das 
mulheres na esfera educacional, pois, quando são 
considerados outros aspectos mais específicos, que 
deste item se desdobram, verifica-se que a inserção 
da mulher em sociedade continua desfavorável. É o 
que se observa quando se considera o rendimento 
médio individual e as principais fontes de rendimento 
para cada sexo.

O tema “feminização da pobreza”, se agrava por 
dois fatores contemporâneos: (1) a condição de van-
guarda na responsabilidade, no âmbito privado, com 
os cuidados dos grupos sociais mais vulneráveis, 
as crianças e os idosos e; (2) maior vulnerabilidade 
nas condições de empregabilidade em tempos de 
reestruturação produtiva (Rodrigues, 2004). 

As inflexões destes fatores na realidade municipal 
ainda não foram bem analisadas, mas alguns as-
pectos merecem destaque nas diferentes iniciativas 
que começam a estruturar uma política de gênero 
no Rio de Janeiro:

Saúde – desde 1996 a Secretaria Municipal de Saú-
de opera o monitoramento do aleitamento materno, 
inserido num processo de qualificação da assistên-
cia da saúde da mulher e da criança; 

Assistência – iniciativas voltadas para atuar no “for-
talecimento do poder” (empowerment21) do segmen-
to feminino através de planos e programas sociais; 

Educação – total de 484 creches municipais e 
conveniadas que atendem 40.292 crianças (dados 
de 2003);
21 Uma possível tradução deste termo seria “empoderamento”, ou 
seja, o fortalecimento do poder, num sentido amplo, de um determina-
do grupo social.

Concluindo, infere-se que, apesar de ainda pequeno, 
o espaço ocupado pelas mulheres na política tem 
se ampliado, principalmente quando consideradas 
as razões de elegibilidade e este movimento pode 
estar influenciado pela conjunção dos seguintes 
fatores: (a) a política de cotas no sistema eleitoral 
do país que estabelece, a partir da Lei 9.504/97, 
a reserva de “no mínimo 30% e máximo de 70% 
para candidatura de cada sexo” ; (b) o movimento 
em defesa da situação da mulher no mundo; (c) a 
ampliação da esfera pública, com o surgimento de 
novos sujeitos políticos organizados em função da 
identidade de gênero.

CONCLUSÃO

Os temas até aqui trabalhados constituem um pri-
meiro esforço de interpretar o contexto carioca, se-
gundo o objetivo da promoção da igualdade entre os 
sexos e a autonomia das mulheres nos termos das 
metas do milênio, estabelecidas pela ONU em 2000.

Os indicadores voltados para a investigação da 
desigualdade entre os sexos na esfera educacional 
demonstram que o caminho da promoção já vem 
sendo trilhado desde a década de 90. 

Analisando o quadro educacional carioca em uma 
perspectiva de gênero, observou-se que na razão 
de alfabetização de homens sobre mulheres, país 
e estado apresentam, respectivamente, melhora no 
período – 1991 e 2000 – e manutenção da razão. No 
caso do município a razão, passa de 0,97 para 0,99.

Os dados relativos à escolarização por gênero no 
município apresentaram razões homem/mulher 
decrescendo tanto para o ensino médio, quan-
to para o superior. Por reconhecer que existem 
padrões de desigualdade que se desdobram no 
acesso ao ensino superior - maior número de mu-
lheres concluindo cursos de nível superior na área 
de conhecimento Letras / Humanidades; maioria 
masculina na conclusão de cursos na área de Exa-
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Política de Gênero – criação, em 2001, do Rio 
Mulher, órgão responsável pela elaboração / im-
plementação de uma política de gênero. Articula 
iniciativas de atendimento a demandas sociais espe-
cíficas (mulheres vítimas de violência, atendimento 
psicológico e social para mães de alunos da rede 
municipal) e organização política. 

A investigação sobre a autonomia do gênero fe-
minino na cidade demonstrou a mesma tendência 
verificada no país e no estado, ou seja, proporção 
inferior de mulheres participando do pleito para a 
Câmara dos Vereadores. 

No que se refere especificamente às eleições, são 
mais mulheres votando do que sendo votadas, e a 
maioria das mulheres votando em homens. Mesmo 
assim, no Rio de Janeiro a participação feminina na 
esfera política é significativa, representando cerca 
de um quarto dos candidatos nos anos eleitorais de 
2000 (23,5%) e 2004 (22,8%). 

A investigação da razão de elegibilidade (candidatos 
eleitos por total de candidatos) em todos os âmbitos 
geográficos, no período de 1994 e 2004, demons-
trou que apesar da proporção inferior nas esferas 
decisórias, as mulheres conquistaram razões de 
elegibilidade superiores às dos homens no ano 
eleitoral de 1994 no pleito para Senado, Câmara 
dos Deputados e Assembléia Legislativa (RJ). Já no 
pleito para a Câmara de Vereadores do Rio de Ja-
neiro, observou-se uma inversão entre 2000 e 2004 
das razões de elegibilidade, a feminina superando 
a masculina. 

Credita-se à efetiva ocupação dos espaços políticos, 
o que neste trabalho foi chamado de “eficiência 
eleitoral de gênero”, a possibilidade de construção 
de relações mais eqüitativas no que se refere à dis-
tribuição por gênero em sociedade. Ressalta-se que 
o histórico da participação política feminina não se 
esgota na representação política na esfera estatal, 
mas se amplia para a esfera da sociedade civil - 

movimentos sociais e partidos políticos – processo 
melhor demarcado a partir da década de 1970. 

A organização dos movimentos de mulheres no 
âmbito da sociedade civil, ao mesmo tempo em 
que teve como característica histórica o recurso a 
práticas políticas que obstaculizassem a cooptação  
por parte do Estado, credenciou a inserção na es-
fera estatal de um sujeito coletivo já amadurecido 
politicamente. 

Optando por uma perspectiva histórica na aborda-
gem dos dados até aqui trabalhados, pensar na 
direção da autonomia esbarra no que Rodrigues 
(2001) argumentou como sendo a necessidade de 
“empowerment” das mulheres, sugerindo a forma-
ção de uma coletividade política com capacidade 
de enfrentamento aos desafios colocados neste 
novo século, a saber: romper com as relações de 
dominação no âmbito privado para propor a cons-
trução de relações de negociação e; ocupação de 
espaços de poder. O que interessa nesta análise, é 
a ampliação da noção de espaços de poder para 
as organizações oriundas da sociedade civil (mo-
vimentos sociais, partidos políticos e, organizações 
não governamentais). 

Embora as proporções de participação política na 
esfera estatal tenham se ampliado para as mulheres, 
ainda estão aquém de uma situação de eqüidade. 
Acredita-se, no entanto, que as elevadas taxas de 
crescimento desta participação e as razões de ele-
gibilidade conquistadas, sejam indicativos do movi-
mento de ampliação e afirmação de um espaço que 
vem sendo construído no percurso da história.

Consciente da sua condição social e, com potencial 
não apenas de propor, mas de implementar mudan-
ças, este segmento tem  colaborado com a/ constru-
ção de uma arquitetura política mais eqüitativa nas 
relações de gênero, buscando sustentar o diálogo 
com o outro a partir do lugar daquelas que insistem 
nessa estranha mania de ter fé na vida.
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Relato de  
experiências
A cooperação interinstitucional 
para a produção de informações 
territoriais municipais: notas para 
discussão a partir do caso do Rio 
de Janeiro

Fernando Cavallieri* 
Luiz Roberto Arueira**
Fabricio Leal de Oliveira***

Há muito tempo a Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro (PCRJ) vem colaborando com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), seja 
por meio da participação da definição de setores 
censitários, seja na tabulação e disseminação das 
informações do IBGE. Desde o final da década de 
80, contudo, essa cooperação se intensificou, es-
pecialmente por meio da colaboração na definição 
dos setores censitários de aglomerados subnormais 
para o Censo Demográfico de 1991. 

Hoje, a pauta de cooperação entre o Instituto 
Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP) – 
órgão da Prefeitura responsável pela produção e 
disseminação de informações sobre a cidade – e 
o IBGE ampliou-se para muito além das atividades 
relacionadas à realização dos censos demográficos 
e contagens populacionais. Além da participação do 
IPP na produção de insumos para a delimitação de 
setores censitários e áreas de ponderação para o 
Censo Demográfico 2000, cabe destacar os convê-
nios e termos de cooperação firmados entre o IPP e 
o IBGE para a produção de estimativas populacio-
nais para a cidade e unidades submunicipais, para 

a desagregação de dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) e para a realização 
da Pesquisa Mensal de Emprego para o Município 
do Rio de Janeiro. As informações resultantes dessa 
cooperação já estão disponíveis em sítio gerenciado 
pelo Instituto Pereira Passos (http://armazemdeda-
dos.rio.rj.gov.br), ao lado de um amplo conjunto 
de informações sobre o Município produzidas com 
base nos dados do IBGE e de outras fontes.

Há, contudo, muito o que avançar na cooperação 
interinstitucional entre o IBGE e o IPP e, também, na 
construção de projetos em coordenação com a Fun-
dação CIDE, órgão de informações do Estado do Rio 
de Janeiro. Este artigo recupera idéias apresentadas 
pelos autores no II Encontro Nacional de Produtores 
e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e 
Territoriais promovido pelo IBGE em agosto de 2006 
e pretende contribuir para a construção de uma 
nova relação institucional entre órgãos públicos de 
informações das três esferas governamentais, a 
partir da identificação preliminar de possibilidades 
de atuação em conjunto e de organização de uma 
nova pauta de ação que inclui a definição de novas 
responsabilidades para as instituições municipais 
e estaduais e de propostas específicas para as 
pesquisa populacionais do IBGE.

Essa pauta - aqui rapidamente delineada – inclui: 
(i) uma estratégia de produção de informações 
capaz de minimizar o lapso intercensitário, espe-
cialmente uma estratégia de produção e coleta de 
dados de pesquisas abrangentes, como as PNADs, 
que possibilitem a sua desagregação intra-urbana 
em municípios que comportem este aumento da 
amostra; (ii) uma cooperação na delimitação de 
unidades censitárias que incluísse a delegação de 
responsabilidades para municípios brasileiros com 
capacidade institucional para a realização da ativida-
de e (iii) uma revisão do questionário do censo que 
abrangesse alguns pontos mínimos fundamentais 
para a elaboração de políticas municipais.

* Sociólogo e Diretor de Informações Geográficas do 
Instituto Municipal de Urbanismo
** Engenheiro e Gerente de Geoprocessamento da DIG/IPP
*** Urbanista e assessor da DIG/IPP
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A PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES 
PARA gRANDES MUNICÍPIOS E 
MUNICÍPIOS METROPOLITANOS

O programa de trabalho estabelecido pelo IBGE, 
cujos objetivos e metas integram o Plano Plurianual 
do Governo Federal, não prevê a disponibilização 
dos resultados da grande maioria de suas pes-
quisas - sejam as de cunho conjuntural, sejam as 
estruturais -, para municípios de quaisquer tama-
nhos.  Entre essas, ganham relevo a Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios – PNAD, pela sua 
abrangência e periodicidade, e a Pesquisa Mensal 
de Emprego – PME, que fornece informações, a 
cada mês, sobre questões que muito têm preocu-
pado a sociedade brasileira nos últimos tempos. As 
pesquisas econômicas sobre Indústria, Comércio 
e Serviços, bem como os resultados do Cadastro 
Central de Empresas – CEMPRE , também não são 
disseminados para o recorte municipal. 

Nos municípios brasileiros de grande porte ou com-
plexidade – especialmente os de natureza metro-
politana –, onde as dinâmicas sócio-espaciais têm 
um impacto expressivo na conformação de novas 
necessidades sociais, o longo tempo entre as reali-
zações dos Censos Demográficos traz dificuldades 
para a gestão pública, cujos técnicos são obrigados 
a trabalhar com estimativas muito genéricas e cada 
vez mais imprecisas. Esse argumento se reforça 
quando se sabe que a Contagem da População que 
será realizada em 2007 pelo IBGE não contemplará 
municípios com mais de 170 mil habitantes.

Para a gestão municipal e para a imensa maioria da 
sociedade brasileira que vive nos grandes centros 
urbanos seria de grande interesse, portanto, uma 
revisão da metodologia das pesquisas estruturais 
e conjunturais realizadas pelo IBGE. O que precisa 
ser levado adiante e discutido é exatamente qual o 
escopo dessa revisão e quais as suas possibilida-
des e os seus limites, tendo em vista, entre outros 

fatores, as restrições orçamentárias do IBGE e as 
diferentes possibilidades de apoio financeiro dos 
municípios interessados.

Dentre as pesquisas do IBGE, a PNAD, que já apre-
senta resultados para as principais regiões metro-
politanas, desempenha um papel preponderante na 
proposta que aqui se discute. A amplitude do seu es-
copo e da sua amostra fornecem um quadro bastante 
abrangente de conhecimento da realidade socioeco-
nômica nos períodos intercensitários. A PNAD, para 
os gestores locais, seria um perfeito balizador das 
tendências demonstradas nos censos demográficos 
decenais, permitindo estimar dados, com muito mais 
precisão, para os anos não cobertos pelos censos. 

A PME, por sua vez, embora de escopo mais restrito, 
gera as bases para o mais importante diagnóstico 
conjuntural da sociedade brasileira na atualidade. 
Para os grandes municípios, informações sobre a 
variação da ocupação, emprego, renda, em suas 
diversas modalidades e perfis setoriais, são de suma 
importância para a definição de programas e pro-
jetos públicos nas áreas de educação, assistência 
social, habitação, fomento ao trabalho, entre outras. 
Da mesma maneira, o setor empresarial e as orga-
nizações da sociedade civil seriam favorecidos se 
pudessem contar com informações mais atualizadas 
sobre as realidades em que atuam.   

Não se pretende desprezar razões de custo e de 
logística que geram restrições aos levantamentos do 
IBGE. O que se argumenta aqui é que o país teria 
muito a ganhar com um detalhamento maior das 
informações socioeconômicas, ainda que restrito, 
inicialmente, a alguns recortes determinados, segun-
do uma avaliação metodológica de possibilidades.

Por outro lado, bem sabemos que, com grande 
esforço e determinação, o IBGE vem caminhando 
no sentindo de cada vez mais fornecer informações 
para espaços infra-estaduais e mesmo infra-munici-
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pais, do qual dão testemunho o excelente sistema 
de disseminação do Censo 2000 e a POF, que apre-
sentou dados inéditos para as capitais brasileiras. 
Trata-se, portanto, de fortalecer uma tendência já 
seguida pelo órgão oficial de estatística sensível às 
demandas políticas, técnicas e sociais que traduzem 
a relevância das cidades e aglomerações urbanas 
na vida contemporânea.  

No que se refere aos espaços geográficos, pode-
se acrescentar que seria de grande valia para o 
planejamento das ações governamentais de todas 
as esferas públicas se, além das grandes regiões 
metropolitanas, todos os municípios com mais de 1 
milhão de habitantes, fossem contemplados. Além 
disso, se não fosse possível, por questões opera-
cionais, desagregar os dados para municípios de 
menor porte poderia ser examinada sua agregação 
em espaços micro-regionais – como a Baixada 
Fluminense, a Baixada Santista, a região do ABCD 
paulista ou a zona conurbada a leste da Baía de 
Guanabara. Ou, na pior das hipóteses, trabalhar 
com as entidades “núcleo” (município central) e 
“periferia” (demais municípios) das áreas metropo-
litanas oficiais cuja população superasse um milhão 
de habitantes – o que, aliás, já é possível para a 
PNAD e o PME no caso da Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro, graças ao convênio entre a Prefeitura 
do Rio e o IBGE. 

O ideal seria incluir também grandes divisões inter-
nas dos municípios do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Salvador, Belo Horizonte, e Fortaleza, todos com 
mais de 2 milhões de habitantes22.  

Aproveitando o processo em curso de revisão 
do Plano Geral de Informações Estatísticas e 
Geográficas – PGIEG, iniciado no II Encontro Na-
cional de Produtores e Usuários de Informações 
Sociais Econômicas e Territoriais em agosto de 
2006, seria importante discutir não apenas as 

22 O Município do Rio de Janeiro, por exemplo, é dividido em 5 Áreas 
de Planejamento com as seguintes populações (Censo 2000): AP1 – 
268.280; AP2 – 997.478; AP3 – 2.353.590; AP4 – 682.051; AP5 – 1.556.505.

novas necessidades sociais de realização das 
pesquisas que permitam a ação informada das 
administrações públicas municipais e da socieda-
de em geral, mas, também, as escalas e periodi-
cidades das demais pesquisas do IBGE aqui não 
contempladas. Além disso, caberia discutir o pró-
prio orçamento e a estrutura institucional dispo-
nibilizados para a pesquisa não apenas no IBGE 
e nos órgãos do governo federal, mas também 
nas prefeituras e governos estaduais capazes de 
participar de um esforço conjunto e cooperativo.

A DEFINIÇÃO DE SETORES 
CENSITáRIOS E AS áREAS DE 
PONDERAÇÃO DO IBgE

A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por 
meio do IPP, vem mantendo, junto à agência 
local do IBGE, um trabalho contínuo no aprimo-
ramento da base territorial utilizada nas diversas 
pesquisas censitárias implementadas no âmbito 
municipal. Focado, inicialmente, na delimitação 
dos setores de aglomerados subnormais e na 
sua aderência ao cadastro de favelas do muni-
cípio, este processo alcançou grande sucesso, 
permitindo uma melhor caracterização sócio-
econômica destas áreas.

Por outro lado, o tratamento e o uso cada vez mais 
intenso pelo IPP das informações oriundas destas 
pesquisas censitárias, através do desenvolvimento 
de bases de dados e de aplicações de fácil acesso, 
têm trazido à tona alguns problemas e deficiências 
antes não detectadas devido à escala de observa-
ção possível até então.

Três trabalhos recentes realizados pelo IPP trazem in-
sumos especialmente relevantes para essa discussão. 

O primeiro refere-se à comparação entre as favelas 
incluídas no Sistema de Assentamentos de Baixa 
Renda da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
(SABREN) e os setores censitários de aglomerados 
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subnormais23. Embora a aderência entre a delimita-
ção dos setores censitários de aglomerados subnor-
mais e os limites das favelas do Município do Rio de 
Janeiro não seja perfeita, tudo indica uma evolução 
rápida para uma situação ótima, ou mesmo ideal, 
especialmente porque – espera-se - os resultados 
do trabalho subsidiarão a revisão dos limites dos 
setores de aglomerados subnormais para o Censo 
2010. Além da identificação dos diferentes proble-
mas de compatibilização encontrados, o trabalho 
incluiu a construção de uma metodologia que per-
mitiu a apropriação das informações do censo para 
o conjunto destas comunidades. 

Em segundo lugar, cabe destacar o trabalho recém 
concluído de remissão espacial entre os setores 
censitários de 1980, 1991 e 2000, onde foram uti-
lizadas as tabelas de equivalência disseminadas 
pelo IBGE (Alem, 2006). O produto final obtido 
foi a criação de polígonos - formados a partir da 
agregação de um ou mais setores censitários - que 
permitem a comparação de pequenas áreas geo-
gráficas no período de duas décadas completas, 
o que antes só era possível para bairros e regiões 
administrativas municipais. Além de produzir re-
ferências para uma revisão dos limites das áreas 
de ponderação do Censo Demográfico, o trabalho 
evidenciou algumas incoerências espaciais encon-
tradas nas tabelas de equivalência entre setores 
censitários destes Censos, resultados que foram 
encaminhados ao IBGE.

Finalmente, cabe destacar a cooperação entre o IPP 
e o IBGE para a delimitação das áreas de pondera-
ção para a disseminação dos resultados da Amostra 
do Censo Demográfico 2000.

Em que pese o fato de o IBGE, pela primeira vez, ter 
aberto estes resultados para o espaço intra-urbano 

23 O trabalho foi realizado pelo IPP e pela Secretaria Municipal de 
Habitação do Rio de Janeiro, no âmbito do Programa Habitar Brasil 
BID, gerido pelo Ministério das Cidades. Ver o texto de Cavallieri e Vial 
(2006) “Aglomerados subnormais do IBGE e favelas cadastradas pela 
Prefeitura carioca - uma tentativa de compatibilização”, disponível no 
sítio http://armazemdedados.rio.rj.gov.br.

de alguns municípios e, também, ter permitido a 
estes a possibilidade de colaborar na definição das 
áreas de ponderação com base em alguns critérios 
técnicos, nem sempre os resultados finais foram 
compatíveis com as unidades de análise utilizadas 
pela Prefeitura para fins de planejamento urbano ou 
gestão de serviços públicos. Alguns grandes centros 
urbanos municipais foram secionados pelos limites 
das áreas de ponderação, assim como as divisões 
territoriais definidas nem sempre respeitaram relações 
de integração assim avaliadas pelos setores de plane-
jamento urbano municipal. Há áreas de ponderação, 
por exemplo, que agregam áreas situadas em duas 
áreas de planejamento – a principal grande referência 
territorial municipal do Rio de Janeiro, que orienta a 
priorização de políticas e se constitui na principal re-
ferência para a definição das unidades institucionais 
dos diferentes órgãos setoriais municipais. 

Não se trata propriamente de uma crítica à metodo-
logia adotada pelo IBGE mas, antes, do reconheci-
mento dos acidentes de percurso, naturais em pro-
cessos novos, sujeitos a ajustes e à adequação dos 
procedimentos entre duas instituições  consolidadas. 

Tendo em vista os pontos descritos sobre a experi-
ência do Rio de Janeiro, propomos que seja apro-
fundada a parceria entre os órgãos da administração 
pública municipal (ou estadual, conforme o caso) e 
o IBGE, passando aqueles a terem uma responsa-
bilidade cada vez maior na definição da estrutura da 
base territorial de apoio aos Censos Demográficos 
e demais pesquisas do IBGE. 

Evidentemente, os municípios brasileiros terão maior 
ou menor capacidade de participar desta atividade, 
em função das suas condições institucionais e, prin-
cipalmente, do desenvolvimento dos seus setores 
de informação. O IPP, por exemplo, estaria apto a 
propor ao IBGE a malha de setores censitários para 
o Censo de 2010, bem como a definição das diver-
sas Áreas de Ponderação para a disseminação dos 
resultados da pesquisa Amostral deste Censo.
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A MELhORIA DA CARACTERIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL E DA IRREgULARIDADE 
FUNDIáRIA

Hoje, para a maioria do território brasileiro, as infor-
mações do Censo Demográfico constituem a princi-
pal base de informações para a avaliação da oferta 
dos serviços de saneamento ambiental. Embora as 
informações sobre abastecimento de água, esgota-
mento sanitário e coleta de lixo colhidas no Censo 
tenham deficiências há muito conhecidas, elas se 
constituem freqüentemente nas únicas referências 
para a caracterização interna dos municípios e para 
a produção de estudos e análises sobre espaços 
intra-municipais. São poucos os estudos específicos 
produzidos no país e as empresas concessionárias 
raramente disponibilizam as informações neces-
sárias para a produção de diagnósticos sobre a 
distribuição e a qualidade dos serviços.

Como já tratado em outros textos (Cavallieri & Oli-
veira, 2006 e Oliveira, 2006), os dados do IBGE têm 
muitas limitações no que se refere ao saneamento 
ambiental, “seja em função da ausência de pergun-
tas [nos questionários] nas suas pesquisas sobre 
a freqüência ou a qualidade do abastecimento de 
água ou sobre a ocorrência de enchentes e alaga-
mentos, seja porque as respostas às questões sobre 
esgotamento sanitário dependem do informante 
recenseado, cujo conhecimento sobre a ligação em 
rede geral ou sobre o tipo de fossa utilizado é limita-
do. Além disso, não é possível avaliar a adequação 
de um domicílio ligado à rede geral de esgotamento 
sanitário sem considerar a sua interface com o sis-
tema de drenagem” (Oliveira, 2006). 

Mesmo reconhecidas as limitações do questionário 
censitário como instrumento de produção de insu-
mos para diagnósticos tão complexos como aqueles 
exigidos para as áreas tradicionalmente incluídas no 
campo do saneamento ambiental (abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, gestão de resídu-
os sólidos e manejo de águas pluviais), os dados 

apurados pelo Censo permitem a construção de 
referências gerais que terminam por ser utilizadas 
não apenas na  gestão dos serviços de saneamento, 
mas também, por exemplo, na elaboração de polí-
ticas de saúde e na definição das necessidades de 
moradia da população brasileira.

A insuficiência do questionário atual pode fazer com 
que áreas com reconhecida carência ou precariedade 
com relação aos serviços de saneamento ambiental 
sejam caracterizadas como adequadas ou mesmo 
como plenamente atendidas pelos serviços, como 
acontece com muitas áreas e regiões na Baixada 
Fluminense, onde diversos estudos, diagnósticos 
específicos e análises24 apontam, entre outros pon-
tos, para grandes carências no abastecimento de 
água - em virtude de precariedades na reservação e 
na gestão dos serviços – ou no manejo das águas 
pluviais – vide, por exemplo, o refluxo dos esgotos 
nas inundações provocadas por chuvas rotineiras.

A qualidade da água, a freqüência do abastecimento 
(pleno, intermitente, ocasional, etc), a ocorrência de 
alagamentos e inundações, por exemplo, são tópi-
cos que poderiam ser contemplados no questionário 
do Censo, principalmente quando se considera a 
relação direta entre a qualidade dos serviços de 
saneamento ambiental e a constituição de uma ci-
dade e de um povo saudável. Especialmente agora, 
quando o governo federal começará a exigir planos 
municipais de saneamento como contrapartida para 
o recebimento de recursos federais, urge diminuir o 
ônus que recairá sobre a grande maioria dos municí-
pios brasileiros que não têm como produzir por sua 
conta informações adequadas.  Evidentemente, as 
concessionárias dos serviços públicos – geralmente 
tão avessas a disponibilizar dados específicos e/ou 
estratégicos – poderiam ser convocadas a participar 
do esforço de financiamento, o que poderia inclusive 
constar dos contratos de concessão entre os muni-
cípios (titulares dos serviços) e as empresas.

24 Ver, por exemplo, os trabalhos de Ana Lucia Brito (PROURB/UFRJ) 
para o Observatório das Metrópoles - Núcleo Rio de Janeiro.
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Os dados sobre a regularidade fundiária ainda são 
mais precários, muito embora a solução no âmbito 
dos questionários das pesquisas pareça ainda mais 
difícil. Não apenas os informantes respondem aos 
questionários segundo a sensação de segurança da 
posse, como não é possível exigir uma comprova-
ção da titularidade do imóvel. Contudo, perguntas 
sobre o tipo de documento existente ou sobre as 
formas de aquisição do imóvel poderiam agregar 
um grau maior de confiança a um tópico que hoje 
pouco ou nada revela da realidade brasileira.

Irregularidade ou insegurança na posse da terra e 
precariedade dos serviços de saneamento ambien-
tal são tópicos fundamentais na caracterização das 
necessidades habitacionais, o que implica que a 
sua melhor caracterização subsidia políticas habi-
tacionais mais adequadas e, especialmente, mais 
justas, porque apenas a boa informação permite 
uma hierarquização dos diferentes espaços muni-
cipais voltada para priorizar investimentos em áreas 
mais carentes.

O CAMPO E A INSTITUCIONALIzAçãO 
DOS PROCESSOS DE COOPERAçãO

Uma pauta de cooperação interinstitucional para 
a melhoria das informações municipais envolveria 
não apenas municípios e IBGE, mas, também, as 
instituições de informações estaduais, entre outros 
órgãos públicos e privados. Como apenas poucos 
municípios brasileiros tem institutos ou órgãos ca-
pazes de assumir atividades e responsabilidades 
em um sistema integrado de informações, o envol-
vimento e a ação dos institutos estaduais é crucial 
para a implementação dos pontos aqui esboçados, 
o que requer a busca constante do aprimoramento 
das relações entre órgãos municipais e estaduais e 
a persistência da luta contra a fragmentação institu-
cional que caracteriza boa parte da estrutura interna 
das administrações públicas.

O processo de revisão do Plano Geral de Informações 
Estatísticas e Geográficas – PGIEG é o principal cam-
po definido pelo governo federal para a discussão 
dos pontos colocados neste texto e de muitas outras 
questões fundamentais para a melhoria da gestão 
municipal. Há, também, o campo da relação cotidia-
na e da cooperação que incorpora os diversos fóruns 
de discussão, as atividades correntes e os convênios 
bi ou multilaterais envolvendo órgãos de informação 
de todas as esferas de governo. O fundamental 
é que sejam reconhecidas as possibilidades que 
as contribuições dos municípios e estados podem 
trazer para a melhoria da qualidade da informação 
e que sejam previstas formas institucionalizadas de 
cooperação nos processos conduzidos pelo IBGE.
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Produtos e pesquisas

1) 1ª Pesquisa sobre a Saúde 
e Condições de Vida do Idoso 
na Cidade do Rio de Janeiro.         
Ano de 2006

A primeira Pesquisa sobre a Saúde e Condições 
de Vida do Idoso na Cidade do Rio de Janeiro foi 
realizada em 2006 pela Prefeitura do Rio de Janeiro 
(Secretaria Municipal de Saúde, Instituto Municipal 
de Urbanismo Pereira Passos e Secretaria Especial 
da Terceira Idade) em parceria com instituições de 
ensino situadas na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro (UERJ, UFRJ, UNIRIO, UFF e Faculdade 
Bezerra de Araújo).

A estratégia utilizada para realização da pesquisa 
foi a de aplicar um total de 4.000 entrevistas com 
os idosos (pessoas com 60 anos ou mais) durante 
os cinco dias da Campanha de Vacinação contra a 
Gripe, que se realizou entre maio e junho de 2006, 
ocasião em que 77% da população idosa carioca 
comparecem às unidades de saúde.

Através de uma amostra foram sorteadas 49 unida-
des de saúde da rede municipal, de um total de 150 
unidades existentes, sendo que as unidades foram 
sorteadas de modo que as informações pudessem 
ser desagregadas pelas diferentes áreas de plane-
jamento da cidade.

O objetivo era ouvir essa parcela da população e co-
nhecer as suas principais características e necessi-
dades, com foco para as seguintes questões: avalia-
ção da capacidade funcional do idoso; identificação 
das morbidades referidas e percepção da saúde; 
identificação das redes de apoio; identificação dos 
fatores de proteção à saúde – atividade física regular 
e alimentação saudável; conhecimento de alguns 

aspectos das condições de saúde bucal; avaliação 
da satisfação com a vacina contra gripe; avaliação 
dos padrões de uso dos serviços de saúde.

Os primeiros resultados estão disponíveis no sítio:

http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/
arquivos/1747_rio estudos 224 pesquisa saúde 
idoso.PDF

2) Documentos FEE

A série Documentos FEE foi criada para agilizar a 
divulgação dos resultados das pesquisas realizadas 
pela FEE. A versão impressa é apresentada em 
edições limitadas, confeccionadas na própria insti-
tuição, e se encontram à venda na Livraria da FEE. 
No interesse de alcançar divulgação mais ampla e 
ágil, estamos disponibilizando a versão completa 
dos últimos trabalhos [nº 46 a 65] publicados nesta 
série. Início da Série: 1999 Disponível no site da FEE: 
http://www.fee.rs.gov.br

Títulos dos três últimos Documentos FEE: Transporte 
urbano e dependência do automóvel (Nº 65, 2006); 
Mercados regionais de trabalho no RS: manifesta-
ções da reestruturação produtiva em quatro regiões 
selecionadas (Nº 64, 2005); Indicadores econômico-
ambientais na perspectiva da sustentabilidade (Nº 
63, 2005). Este último trabalho foi atualizado em 
agosto de 2007. (Atividades Industriais Gaúchas: 
Indicadores do Potencial Poluidor: http://www.fee.
rs.gov.br/sitefee/pt/content/estatisticas/pg_indica-
dores_economicos_ambientais.php)

As publicações podem ser adquiridas diretamen-
te na Livraria da FEE, ou solicitadas pelo correio. 
Livraria FEE. Fundação de Economia e Estatística 
Siegfried Emanuel Heuser (FEE). R. Duque de Ca-
xias, 1691 - Térreo 90010-283 - Porto Alegre - RS. 
Fone: (51) 3216-9118. Fax: (51) 3216-9135. livraria@
fee.tche.br  
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3) Pesquisa Domiciliar de 
Vitimização na Cidade do Rio 
Janeiro 2005-2006

A Pesquisa Domiciliar de Vitimização na Cidade do 
Rio Janeiro 2005-2006 é uma iniciativa do Núcleo 
de Pesquisa das Violências (NUPEVI) do Instituto de 
Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (IMS/UERJ) apoiada com recursos financei-
ros e técnicos pelo Instituto Municipal de Urbanismo 
Pereira Passos (IPP), da Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro, e pelo Centro de Estudos e Pesquisa em 
Saúde Pública e Coletiva (CEPESC). 

Trata-se de uma pesquisa amostral realizada de 
agosto de 2005 a julho de 2006 sob a coordenação 
da Professora Alba zaluar (NUPEVI/IMS/UERJ), com 
o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a 
distribuição da criminalidade, do risco e da per-
cepção do perigo no Município do Rio de Janeiro, 
assim como aumentar a eficiência na promoção da 
segurança pública. 

Foram aplicados aleatoriamente 3435 questionários 
pelos sorteios de 200 setores censitários, 20 domi-
cílios em cada setor e uma pessoa de 15 anos ou 
mais em cada domicílio. Como resultado, foram pro-
duzidas informações sobre furto, roubo, agressão 

física, assassinatos, conflitos armados, entre outros 
tópicos, que foram cruzadas com a raça, o gênero, 
a escolaridade, a idade e a renda das vítimas. A 
pesquisa permite também identificar a relação entre 
a ocorrência dos diferentes tipos de vitimização e 
diversos aspectos da vizinhança, bairro ou região 
de moradia do entrevistado como a qualidade dos 
serviços públicos, a oferta de policiamento ostensi-
vo, infra-estrutura, esporte e lazer. As atuações da 
polícia civil, da polícia militar e da guarda municipal 
foram investigadas por meio de perguntas que 
abrangiam desde uma avaliação geral das polícias 
pelo entrevistado até a ocorrência de agressões e 
tiros desferidos por policiais. 

O próximo passo da pesquisa prevê a aplicação 
do mesmo questionário e da mesma metodologia 
apenas nas favelas da cidade do Rio de Janeiro, 
de modo a permitir uma caracterização da situação 
particular que suas populações experimentam.

Os primeiros resultados da pesquisa podem ser 
acessados no sítio: http://www.ims.uerj.br/nupevi/. 

O texto com o resumo da metodologia e alguns 
resultados preliminares podem ser acessados no 
endereço: http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.
br/arquivos/1666_rio estudos 200.PDF. 
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Livros e Publicações

1) A Condição Feminina 
na Sociedade Brasileira: A 
Concepção do Sistema Integrado 
de Indicadores de gênero nas 
áreas de Trabalho e Educação, 
Índice Cultural de gênero

Zuleica Lopes Cavalcanti de Oliveira

O objetivo deste projeto da GTz (Cooperação Téc-
nica Alemã) é o da geração de uma base de indica-
dores sociais sobre a condição feminina que venha 
a subsidiar os programas e as políticas sociais 
voltadas para a equidade de gênero, nos campos 
temáticos de População, Famílias, Educação e Tra-
balho. Este projeto tem, também, como finalidade a 
atualização do índice Cultural de Gênero (ICG) que 
visa à mensuração das mudanças que têm ocorrido 
nas relações de gênero na sociedade brasileira em 
período recente. A fonte de dados utilizada para 
a construção dessa base de indicadores sociais 
refere-se ao Censo Demográfico de 2000.

O quadro de referencia que orientou a atualização 
do Sistema Integrado de Indicadores de Gênero 
contemplou alguns pontos básicos que cabem ser 
explicitados. O primeiro deles refere-se à construção 
de indicadores para grupos populacionais espe-
cíficos, a saber: crianças e adolescentes, jovens, 
mulheres em idade reprodutiva, população em 
idade produtiva e população idosa. A formulação e 
a implementação das políticas e dos programas so-
ciais, as suas prioridades e a alocação dos recursos 
disponíveis demandam a existência de indicadores 
que simbolizem as necessidades diferenciadas de 
cada grupo sócio-demográfico. 

O segundo ponto é o da escala geográfica da base 
de indicadores de gênero. A cobertura municipal 

procurou responder a demanda crescente de infor-
mações para esta escala geográfica. A formulação, 
acompanhamento e avaliação das políticas de 
gênero requerem estatísticas públicas municipais. 
Cumpre, contudo, esclarecer que além do nível 
municipal, os indicadores foram gerados para as 
demais unidades espaciais do país. Estas unidades 
estão referidas ao nível nacional, macro - regional, 
unidades da federação, grupos de municípios por 
tamanho populacional e grupos de municípios por 
acesso à informação.

O terceiro ponto, mas não o menos importante, trata 
da leitura que é feita sobre a natureza dos indica-
dores sociais. A linguagem estatística, que serve 
de insumo para a geração dos indicadores sociais 
é considerada como uma forma de pensamento 
classificatório que resulta de “fatos”, socialmente 
construídos. Neste sentido, a concepção que fun-
damentou a construção da base de indicadores 
sociais se baseia na idéia de que não basta apenas 
desagregar as informações por sexo. É preciso 
construí-las segundo uma ótica de gênero. Isto impli-
ca em buscar a superação, na medida do possível, 
da noção de neutralidade relativa de gênero, que 
informa, ao meu juízo, a produção, a construção e a 
disseminação das estatísticas públicas correntes. 

A proposta desta base de indicadores sociais re-
side no reprocessamento das estatísticas públicas 
visando a articular as esferas, público e privada, da 
vida social e a introduzir, no campo da construção 
das estatísticas, aspectos da esfera privada e da 
dimensão cultural de gênero, que são de crucial 
importância para o entendimento das relações entre 
os homens e as mulheres. Esta forma de concepção 
do desenho das estatísticas públicas permite melhor 
identificar tanto as transformações que têm ocorrido 
nas relações de gênero, como as desigualdades 
que continuam presidindo a vida dos homens e das 
mulheres. A construção do índice Cultural de Gênero 
ilustra, de forma clara, esta perspectiva de análise.
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2) Matriz de Insumo-Produto do 
Rio grande do Sul – 2003 

Alexandre Alves Porsse (FEE)

A FEE divulgou recentemente uma nova Matriz de 
Insumo-Produto do Rio Grande do Sul, atualizada 
para o ano de 2003 (MIP-RS 2003). A última MIP-
RS havia sido estimada para 1998. A estrutura da 
MIP-RS 2003 está desagregada em 45 setores e 
80 produtos, fornecendo um retrato completo e 
consistente da economia gaúcha. A partir desse 
banco de dados, foram calculados multiplicadores 
setoriais de impacto para quatro variáveis básicas 
da economia (produção, Valor Adicionado, em-
prego e rendimento) que sintetizam as relações 
de interdependência setorial e entre agentes 
produtivos. O banco de dados também dispo-
nibiliza informações de emprego, rendimento e 
consumo desagregados por 8 classes de renda, 
as quais possibilitam avaliar o impacto de políticas 
econômicas sobre a desigualdade e a pobreza. 
Considerando as ligações setoriais a montante, 
os setores-chaves da economia gaúcha são: 
refino de petróleo, químicos diversos, transporte, 
pecuária e pesca, comunicações, fabricação 
de óleos vegetais, abate de animais, laticínios, 
beneficiamento de produtos vegetais, fabricação 
de calçados, fumo, outros produtos alimentares, 
plástico, farmacêutico e perfumaria, material de 
transporte, borracha, têxtil, madeira e mobiliário. 
Na comparação entre 1998 e 2003, constatou-se 
que o setor material de transporte apresentou o 
maior crescimento no grau de integração com a 
cadeia produtiva local, refletindo os efeitos dos 
investimentos na indústria automobilística e de 
peças associados com a política de incentivos 
à diversificação produtiva implementada pelo 
governo estadual.

Disponível no site da FEE: http://www.fee.rs.gov.br

3) O Manual para capacitação em 
indicadores sociais e políticas 
públicas e em direitos humanos

Sistematiza parte significativa dos conteú-
dos e temas tratados nos cursos de extensão 
e capacitação da Escola Nacional de Ciências 
Estatísticas – Ence, sobre indicadores so-
ciais e suas aplicações em políticas públicas, 
bem como das atividades desenvolvidas no 
subprojeto de direitos humanos, projetos pa-
trocinados pela Fundação Ford desde 2003.

Consoantes aos propósitos do convênio da Fun-
dação Ford com a Escola, esses cursos – sob a 
coordenação do Prof. Paulo Jannuzzi-  visaram 
criar oportunidades de debate e disseminação de 
conhecimentos específicos acerca das fontes de 
dados e estatísticas públicas produzidas pelo IBGE 
e outros órgãos e acerca do uso dessas informações 
na construção e interpretação de indicadores para 
o processo de formulação, monitoramento e ava-
liação de programas sociais, para a elaboração de 
diagnósticos socioeconômicos locais e atividades 
relacionadas ao planejamento público. Cerca de 360 
pessoas de norte a sul do país, de cidades grandes 
e médias, de capitais e periferias, participaram dos 
eventos, trazendo suas contribuições e dúvidas. 
Essas retornaram a seus locais de origem – assim 
se acredita – com novos elementos e subsídios para 
atuação profissional mais qualificada em universi-
dades, organizações sociais, sindicatos, prefeituras, 
governos estaduais, órgãos federais, movimentos 
sociais, escolas etc.

Concomitantemente, as atividades voltadas à mon-
tagem de indicadores em direitos humanos- subpro-
jeto coordenado pela Profa. Neide Patarra-  possi-
bilitaram, ao longo do período compreendido pelo 
convênio, a participação de bolsistas mestrandos 
e mestres, o diálogo com especialistas e técnicos 
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cimentos acerca de estatísticas públicas, direitos 
humanos, indicadores e avaliação de programas 
sociais para públicos mais abrangentes e que sirva 
de estímulo para que outras instituições e pes-
quisadores também organizem novos materiais e 
conteúdos nessas áreas de pesquisa.

4) Relatório de Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio de 
São Paulo

Embora já apresentado no BEP 2, em um volume 
com diversas matérias sobre os Objetivos do Milênio 
não poderia deixar de ser citado o Relatório de Ob-
jetivos de Desenvolvimento do Milênio de São Paulo, 
produzido pela Fundação Seade em 2005. O relatório 
está estruturado em oito seções- cor¬respondendo 
aos oito ODM- nas quais se apresenta uma análise 
da evolução da situação so¬cial no Estado de 
São Paulo ao longo dos últimos anos e o quadro 
comparativo entre o Estado 
e o país, no período mais 
recente. Para auxiliar a 
compreensão das tendên-
cias descritas, colocam-se 
em quadros apontamentos 
de natureza conceitual ou 
metodológica acerca dos 
indicadores usados. Veja 
o Relatório com maiores 
detalhes em www.seade.
gov.br/produtos/mmilenio.

5) Indicadores Ambientais da 
Cidade do Rio de Janeiro 
Marilene Agrizzi Nacaratti 
IPP, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O relatório “Indicadores Ambientais da Cidade do 
Rio de Janeiro”, desenvolvido em 2005 pela parceria 
entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o 

de várias instituições, reuniões de trabalho internas, 
duas oficinas de trabalho com várias instituições 
federais, estaduais e da sociedade civil, a explora-
ção de bancos de dados do IBGE sob a ótica das 
dimensões de direitos humanos que atualmente 
constituem referência nacional e internacional, a 
preparação de textos, montagem de matrizes etc.

Na finalização dos subprojetos de capacitação em 
indicadores sociais e políticas públicas e de monta-
gem de um sistema de indicadores de direitos huma-
nos buscou-se organizar parte do material didático 
usado nos cursos, sistematizando-o em um conjunto 
de textos e produtos multimídia. Reuniu-se, assim, 
um conjunto significativo de textos introdutórios na 
temática, outros mais especializados, publicados 
ou não em revistas acadêmicas, apresentações 
multimídia, cópia de publicações recentes do IBGE, 
programas aplicativos, palestras e vídeos multimí-
dia que podem ser combinados de forma variada 
na montagem de cursos presenciais e à distância 
na temática, voltados para públicos com diferentes 
perfis de atuação e formação acadêmica. 

Acompanhando a publicação impressa, este Manu-
al traz material multimídia que permite aprofundar 
algumas questões tratadas nos textos básicos, 
traduzir os conceitos em aplicações práticas de 
produção de diagnósticos socioeconômicos ou de 
construção de indicadores, além de reforçar con-
teúdos, talvez de forma mais convidativa, por meio 

das palestras e vídeos 
gravados, desenvolvidos 
em outros contextos e 
cedidos para montagem 
deste material por várias 
instituições.

Espera-se que este 
material contribua efe-
tivamente para os pro-
pósitos idealizados de 
disseminação de conhe-
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Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, 
órgãos da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 
constitui a primeira publicação de uma lista de indi-
cadores ambientais para uma cidade brasileira.

A publicação foi elaborada de forma bastante 
simplificada, ressaltando a importância de cada 
indicador na avaliação do desenvolvimento susten-
tável, tornando-se, assim, acessível ao público não 
especializado.

Nos moldes propostos pela Comissão de De-
senvolvimentos Sustentável da ONU e seguindo 
a metodologia utilizada pelo IBGE na publicação 
“Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do 
Brasil – 2004”, são apresentados 41 indicadores 
referentes aos aspectos sociodemográficos e am-
bientais tendo como período de referência a década 
de 90. A primeira parte da publicação é dedicada 
ao entendimento de aspectos gerais de contexto da 
cidade através de 14 indicadores e a segunda aos 
27 indicadores ambientais. 

Para a avaliação dos aspectos sociodemográficos fo-
ram utilizados os indicadores referentes à densidade 
demográfica, taxa de crescimento populacional, per-
centual da população em assentamentos informais, 
favelas, densidade domiciliar, acesso à infra-estrutura, 
inadequação de moradia, esperança de vida ao 
nascer, coeficiente de mortalidade infantil, doenças 
relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, 
educação, rendimento familiar per capita, rendimento 
médio mensal, pobreza, e índice de Gini. 

Nos aspectos específicos da qualidade ambiental 
os indicadores apresentados foram Divididos em 4 
grupos. O primeiro de “caracterização ambiental” 
contemplou a alteração de áreas naturais por áreas 
antrópicas, variação da área de cobertura vegetal 
nativa, crescimento da urbanização, espécies 
ameaçadas de extinção, qualidade ambiental das 
terras, qualidade das águas das praias, qualida-
de das águas das lagoas e qualidade do ar. O 

segundo grupo “ocupação do território” incluiu a 
evolução da área urbana em encostas, população 
nas unidades de conservação e proximidade de fa-
velas a unidades de conservação. Os “padrões de 
produção e consumo” puderam ser avaliados pelos 
indicadores de emissões de gases contribuintes 
para o efeito estufa, estabelecimentos industriais 
que exercem atividades potencialmente poluido-
ras, estabelecimentos que exercem atividades de 
extração mineral, geração de resíduos sólidos, 
composição do lixo, consumo de água, geração de 
efluentes domésticos, consumo de energia , e com-
posição da frota por tipo de combustível. E por fim, 
as “ações do poder público” incluíram avaliações 
de despesas com meio ambiente, reflorestamen-
to com espécies nativas, áreas protegidas como 
unidades de conservação, extensão de ciclovias, 
fiscalização ambiental e atendimentos da defesa 
civil relacionados ao meio ambiente.

Enquanto ainda não está disponível no sítio da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (http://www.
armazemdedados.rio.rj.gov.br), a publicação pode 
ser comprada na Livraria do Instituto Pereira Passos 
(Rua Gago Coutinho 52, Laranjeiras, Rio de Janeiro, 
RJ) ou encomendada por meio do e-mail livrosipp@
pcrj.rj.gov.br ou do telefone (21) 2555 8083.

6) Relatório Desenvolvimento 
humano e Condições de Vida na 
Cidade do Rio de Janeiro 

O Relatório Desenvolvimento Humano e Condições 
de Vida na Cidade do Rio de Janeiro é resultado 
da parceria entre o Instituto Municipal de Urbanis-
mo Pereira Passos (IPP) da Prefeitura do Rio de 
Janeiro, o Instituto Universitário de Pesquisas do 
Rio de Janeiro (IUPERJ) e o Instituto de Pesquisa 
Econômica e Aplicada (IPEA), destacando-se ainda 
a participação da Fundação João Pinheiro (FJP/MG) 
e do Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD). 
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O objetivo da publicação – disponível para con-
sulta no portal de informações da cidade www.
armazemdedados.rio.rj.gov.br - foi produzir o 
índice de Desenvolvimento Humano (IDH) por 
bairros da cidade do Rio de Janeiro e analisar as 
mudanças nas condições de vida da população 
da cidade durante a década de 1990, tendo como 
base principal os dados dos Censos Demográ-
ficos de 1991 e 2000, além de outras fontes de 
informação. 

Além da hierarquização dos bairros e regiões 
segundo o IDH, as análises realizadas abordam 
as mudanças no mercado de trabalho, nas opor-
tunidades educacionais, nas condições de saúde, 
nas desigualdades sociais e no acesso às con-
dições de habitação e saneamento. Sempre que 
possível, em cada bairro foram comparadas as 
condições de vida das famílias residentes em fa-
velas com as condições das famílias das demais 
áreas da cidade, o que permitiu a realização de 
um perfil das desigualdades sociais relacionadas 
à segregação espacial. 

Em cada uma das dimensões analisadas o Rio de 
Janeiro foi comparado com as demais 11 maiores 
capitais brasileiras, cujas evoluções do IDH entre 
1991 e 2000 foram detalhadas segundo o IDH-
Renda, o IDH-Escolaridade e o IDH-Longevidade. 

Participaram da elaboração do relatório os seguin-
tes técnicos e especialistas Adalberto Cardoso 
(coordenador), Érica Amorim, Maurício Blanco, 
João Saboia, Carlos Antonio Costa Ribeiro, Elisa 
Caillaux, Carlos Hasenbalg, Miguel Murat Vascon-
cellos, Christina zackiewicz e Maria Tereza Leal 
Cavalcante. 

7) RS em Mapas e Dados 

Carlos Águedo Nagel Paiva (FEE)

Os pesquisadores de temas regionais se deparam 
frequentemente com um grave problema: a incom-
parabilidade das informações referidas a anos dis-
tintos, tendo em vista as freqüentes subdivisões dos 
municípios e ampliação do número dos mesmos. 
Entre 1966 e 2007, o território gaúcho transitou de 
uma estrutura municipal com 232 unidades para os 
atuais 496 municípios. A alternativa usual das Áreas 
Estatisticamente Comparáveis também compro-
mete a qualidade dos estudos e testes estatísticos, 
pois agrega extensos e dinâmicos territórios, que 
passam a ser tratados como uma unidade em 
igualdade de condições com os poucos (e, via 
de regra, pouco dinâmicos) municípios que não 
sofreram alterações. Diante deste fato, a FEE e o 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Regional-UNISC desenvolveram um software que 
recupera a malha municipal de 232 municípios - via 
reincorporação dos novos municípios (no todo ou 
na parte pertinente) aos municípios de origem – o 
que homogeneiza a população analisada, viabili-
zando as comparações intertemporais. Para além 
deste programa, o CD-Rom RS em Mapas e Dados 
disponibiliza um extenso banco de dados sobre os 
mais diversos aspectos da economia e da socieda-
de gaúcha desde1970 até os dias de hoje e bases 
georreferenciadas para a operação destes mesmos 
dados com os instrumentos da mais moderna es-
tatística espacial.

O CD-Rom pode ser adquirido diretamente na Livra-
ria da FEE, ou solicitadas pelo correio. 
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Sítios e Portais na 
Internet
1) Portal do IBgE de informações 
demográficas, econômicas e 
geográficas de todos os 192 
membros da Organização das 
Nações Unidas (ONU)

O IBGE lançou em Fev/2007 um portal que reúne in-
formações demográficas, econômicas e geográficas 
de todos os 192 membros da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), além de permitir a elaboração 
de rankings. O site também dá a situação de cada 
país em relação às Metas do Milênio - compromissos 
para melhoria de indicadores sociais que devem ser 
cumpridos até 2015. Para navegar no portal, basta 
entrar no site do IBGE (www.ibge.gov.br), escolher 
a opção “Países@”, no lado esquerdo da página, 
e clicar no mapa-múndi apresentado na tela. Com 
isso, o internauta tem acesso a seis temas: popula-
ção, indicadores sociais, economia, redes (telefone 
e internet), meio ambiente e Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio(ODM). Além dos números, há 
mapas, fotografias e a bandeira dos países. Todas 
as informações vêm com a citação das fontes e links, 
que direcionam para a origem dos dados.

2) Metas do milênio: perspectivas 
de POA divulgado no Observa Poa 
da Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre (PMPA)

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/observatorio/
default.php?p_secao=94 

3) Alerta eletrônico para epidemias 

Sistema registra casos de doenças infecciosas e 
notifica ocorrência de surtos em tempo real Agora 

é possível saber com rapidez quando uma doença 
infecciosa se torna uma ameaça para habitantes de 
determinada região.

Um sistema computacional desenvolvido na Uni-
versidade de São Paulo (USP) registra ocorrências 
de doenças infecciosas como sarampo, meningite 
e rubéola e, quando há quantidade significativa de 
casos em uma mesma região, alerta em tempo real 
os órgãos responsáveis pela vigilância epidemioló-
gica, o que pode prevenir epidemias.

O sistema é chamado Visão – sigla para Vigilância 
Informatizada por Sistema de Alertas On-line - e 
está sendo desenvolvido desde 2006 pelo cientista 
da computação Wagner zaparoli, em sua tese de 
doutorado pela Faculdade de Medicina da USP.

Leia a notícia completa na Ciência Hoje On-line, 
que tem conteúdo exclusivo atualizado diariamente: 
http://cienciahoje.uol.com.br/102928. Fonte: JC e-
mail 3371, de 17 de Outubro de 2007.

4) Armazém de Dados

O sítio www.armazemdedados.rio.rj.gov.br, ad-
ministrado pelo Instituto Municipal de Urbanismo 
Pereira Passos, é o portal da Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro para disseminar informações 
sobre a cidade. Nele estão disponíveis um exten-
so acervo de estatísticas, mapas, estudos e pes-
quisas e um conjunto de aplicativos de sistemas 
de informações geográficas.

5) Informaciónes socio 
económicas – Naciones Unidas

El nuevo portal www.mdgmonitor.org reúne la 
información socio económica más actualiza-
da que tiene el sistema de Naciones Unidas 
sobre los 130 países en desarrollo y la expone 
mediante una presentación fácil de navegar.


