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Núcleo Básico

Trimestralmente
5 anos ou mais

Desde 2012

Módulo 
ampliado

2º trimestre
Todas as pessoas

A partir de 2016

Educação na PNAD Contínua



Analfabetismo



É considerado 
alfabetizado quem sabe 

ler e escrever um 
bilhete simples

Taxa de analfabetismo (%) - Brasil

11,0 milhões de 

analfabetos em 

2019







Taxa de analfabetismo, por sexo e cor ou raça, segundo os grupos 
de idade, Brasil, 2016-2019



Taxa de analfabetismo

Meta 2015

6,5%

Resultado 
2019

6,6%

Meta 2024

Erradicação



Nível de instrução e anos de estudo



Em 2019, 51,2% das

pessoas de 25 anos ou

mais de idade não tinham

concluído o Ensino

médio, o equivalente a

69,5 milhões de pessoas.

Desses, 43,8 milhões

tinham apenas o

fundamental incompleto.



→ Completar a educação 

básica significa concluir o 

ensino médio ou frequentar 

ou ter frequentado o ensino 

superior ou a pós-graduação.





Frequência à escola ou creche



Taxa de Escolarização = 
Estudantes

População total

Estudantes com idade prevista para 

estar cursando uma determinada 

etapa de ensino + estudantes da 

mesma idade que já concluíram 

essa etapa

População total na 

mesma faixa etária

Taxa ajustada
de frequência

escolar líquida
=



Percentual de 

estudantes de 

18 a 24 anos na 

educação superior

Taxa ajustada de

frequência na 

educação superior 

das pessoas

de 18 a 24 anos

Percentual de 

estudantes de 

18 a 24 anos na 

educação superior

Percentual de 

estudantes de 18 a 

24 anos com atraso 

escolar

Taxa de 

escolarização 

de 18 a 24 anos 

Percentual de não 

estudantes de 

18 a 24 anos com o 

ensino superior 

completo



Estudantes



Estudantes



6 a 14 anos de idade

→ Meta 2 PNE: 
universalização

→ Taxa de 
escolarização de 6 a 14 
anos em 2019: 99,7%



6 a 14 anos de idade

Apesar da universalização da frequência total, o atraso escolar já se 
verifica nos anos finais do ensino fundamental.



15 a 17 anos de idade

Meta 3 PNE: universalização até 2016

Taxa de escolarização de 15 a 17 anos em 2019: 89,2%



15 a 17 anos de idade



18 a 24 anos de idade



Abandono escolar





Idade em que abandonou a escola



Motivo do abandono



Jovens de 15 a 29 anos





Motivo da não frequência



Motivo da não frequência



Condição de estudo e situação na ocupação



comunica@ibge.gov.br

+55 21 2142-4651

Obrigada!


