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RESUMO 

 

Estudo demográfico que observa a trajetória escolar do aluno utilizando indicadores 

educacionais extraídos do Censo Escolar 2010 por parte do MEC/INEP. Acredita-se que 

menos da metade dos alunos matriculados no Ensino Fundamental chegam ao 4º Ano e 

apenas 20% conseguem terminar esse nível de ensino (LOMBARDI e LAMOUNIER, 

2004). Além disso, leva-se em consideração que o Ensino Médio pode não estar captando 

devidamente os concluintes do Ensino Fundamental. Compreende-se uma baixa 

probabilidade de transição durante a trajetória escolar do aluno que pode estar acarretando 

atraso escolar na idade apropriada para ingressar no Ensino Superior (INEP, 2014). Tem 

o objetivo de estudar a população escolar das grandes regiões do Brasil, utilizando a 

metodologia multiestado, para determinar as probabilidades de transição de um aluno 

passar de uma série de ensino para outra durante sua trajetória escolar na Educação 

Básica. A metodologia baseia-se na aplicação do modelo estatístico multiestado, que 

calcula as probabilidades de transição entre as séries de ensino da Educação Básica do 

Sistema Educacional Brasileiro, através das taxas de transição (promoção, repetência, 

evasão e migração para a Educação de Jovens e Adultos) e das taxas de distorção 

idade/série. Os resultados indicaram que menos da metade da população escolarizada 

transita entre as séries de ensino da Educação Básica de forma adequada. Além disso, as 

informações apresentadas possibilitam o debate sobre a existência de fatores de condições 

socioeconômicas e de fatores operacionais do sistema educativo que possam explicar a 

baixa probabilidade de transição entre as séries de ensino e a expectativa de vida escolar 

abaixo do esperado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Transição escolar, Demografia escolar. 
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ABSTRACT 

 

Demographic study that observes the trajectory of the student using educational indicators 

taken from the 2010 school census from the MEC/INEP. It is believed that less than half 

of the students enrolled in the elementary school arrive at the fourth grade and just 20% 

can finish this level of education (LOMBARDI e LAMOUNIER, 2004). In addition, it 

takes into account that high school might not be picking up properly the graduates from 

elementary school. Shall mean a low probability of transition during the school trajectory 

of the student who may be leading school delay in the age appropriate to enter higher 

education (INEP, 2014). Has the objective to study the school population of the major 

regions of Brazil, using the multiestado methodology to determine the probabilities of 

transition from a student a teaching series to another during your trajectory in basic 

education. The methodology is based on the application of the statistical model 

multiestado, which calculates the probabilities of transition between sets of teaching of 

basic education of the Brazilian educational System, through the rates of transition 

(promotion, repetition, evasion and migration for the education of young and adults) and 

the distortion rates age/grade. The results indicated that less than half of the population 

school transitions between sets of teaching of basic education.Additionally, the 

information submitted enable the debate on the existence of factors of social and 

economic conditions and operating factors of the education system which may explain 

the low probability of the transition between sets of teaching and school life expectancy 

below the expected. 

 

KEYWORD: Education, School transition, School demography. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A frente da diversidade de análises que envolve a área da demografia e dos estudos 

populacionais, constata-se aqui a necessidade de pesquisas acadêmico-cientificas 

referentes a Demográfica Escolar, segundo Arroteia (1991; p. 180) “ramo especializado 

da Demografia interessado no estudo quantitativo da população escolar”. 

Deste modo, nota-se que o Ministério da Educação (MEC), através do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), passou a 

disponibilizar uma série de bancos de dados com informações de suma importância para 

os pesquisadores da área da educação e afins. Os bancos de dados de maior interesse são 

o Censo Escolar e o Censo da Educação Superior. É por meio deles que se tem uma 

atualização anual de informações sobre as instituições escolares brasileiras nos diferentes 

níveis educativos. A diferença estabelecida entre eles consiste no fato de que o Censo 

Escolar tem como objetivo trabalhar de modo a fazer um levantamento de estatísticas 

educacionais englobando a Educação Básica como um todo (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio), fornecendo informações por regiões, unidades federativas, 

municípios, etc. Já o Censo da Educação Superior trabalha apenas com dados do Ensino 

Superior (cursos de graduação presenciais e a distância) (RIGOTTI; CERQUEIRA, 

2004).  

Segundo Rigotti e Cerqueira (2004), é com base nos bancos de dados do 

MEC/INEP, que se torna possível a formalização de pesquisas com indicadores 

educacionais como: o rendimento escolar, a distorção entre a idade e a série, a eficiência 

do sistema de ensino por parte dos fluxos escolares (taxas de transição), condições de 

oferta do sistema escolar, recursos disponíveis, qualificação de professores, entre outros. 

Em relação a esses indicadores, Taccari (2001) afirma que a maioria deles inclui taxas 

que dão conta da eficiência interna no Sistema Educacional Brasileiro (SEB) relacionado 

ao processo educativo em desenvolvimento.  

No entanto, os problemas relacionados ao sistema de ensino no Brasil já vêm se 

permeando desde o século passado, quando as taxas de transição, por exemplo, eram 

utilizadas para medir o progresso escolar dos alunos. Nesta época, os dados eram 

preocupantes, pois menos da metade dos alunos chegavam ao 4º Ano e apenas 20% 

terminavam o Ensino Fundamental (LOMBARDI e LAMOUNIER, 2004). De acordo 

com Lombardi e Lamounier (2004) a repetência e a evasão escolar medida em classes 

socioeconômicas desfavorecidas, no Estado de Minas Gerais, utilizando uma amostra de 
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39 crianças das 465 que cursavam o 1º Ano do Ensino Fundamental, constatou que a 

maioria delas chegavam à escola afetada por múltiplos prejuízos na saúde física, psíquica 

e no desenvolvimento da leitura e da linguagem.  

Além disso, dados do MEC/INEP, comprovou que no Brasil houve uma queda no 

número de matrículas do Ensino Fundamental entre os anos de 2007 e 2013. A diminuição 

foi maior nos anos mais recentes, devido a uma melhoria no ajustamento natural do 

número de matrículas em relação ao tamanho da população. Isso ocorreu, porque a 

população em certa faixa etária diminuiu em consequência da queda nas taxas de 

fecundidade, e, portanto, esperava-se que o número de matrículas acompanhasse o mesmo 

movimento. Já os dados relacionados ao Ensino Médio mostraram que o número de 

matrículas permaneceu praticamente estável no mesmo período, apresentando uma queda 

de menos de 1% no último ano. Embora não exista relação entre o número de concluintes 

do Ensino Fundamental e o total de matrículas no Ensino Médio, os dados indicavam que 

o Ensino Médio não estava captando de forma eficaz os concluintes do Ensino 

Fundamental. Vale informar também que a rede pública estava sendo a maior responsável 

pela oferta da Educação Básica, com mais de 80% das matrículas, em relação a rede 

privada de ensino (INEP, 2014). 

Assim, se for levado em consideração que o Ensino Médio não tem captado 

devidamente os concluintes do Ensino Fundamental, ou seja, caso haja poucas 

probabilidades de transição entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, é possível 

presumir que tal fato provoque um atraso escolar na idade adequada para ingressar no 

Ensino Superior. Logo, conjectura-se que a consequência de atrasos escolares ocorridos 

durante a Educação Básica se reflete em limitações de acesso de jovens ao Ensino 

Superior.  

Os dados oferecidos pelo MEC/INEP permitem a obtenção de diversos 

indicadores educacionais. Dentre esses indicadores, têm-se as taxas de rendimento 

escolar: taxa de aprovação, taxa de reprovação e taxa de abandono, que são referentes ao 

aproveitamento dos alunos no final do ano letivo. Neste caso, a taxa de aprovação refere-

se a alunos considerados aprovados (aqueles com notas e frequências satisfatórias), a taxa 

de reprovação alude àqueles que são reprovados (que obtêm notas e/ou frequências 

insatisfatórias) e a taxa de abandono remete àqueles afastados por abandono (que se 

evadiram ou deixaram de frequentar as aulas) da escola no final do ano letivo (INEP, 

2017).  
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Como as taxas de rendimento escolar referem-se apenas ao aproveitamento dos 

alunos no final do ano letivo, existem, por sua vez, as taxas de transição ou de fluxo 

escolar. Estas analisam a progressão dos alunos entre os anos letivos consecutivos e são 

compostas por: taxa de promoção, taxa de repetência, taxa de evasão e taxa de migração 

para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Estes indicadores educacionais de fluxo 

escolar são verificados entre alunos de uma coorte, e podem ser usados também para uma 

análise comparativa entre períodos distintos. O cálculo dessas taxas é baseado nas 

informações sobre o rendimento e o movimento escolar dos alunos (INEP, 2017).  

Segundo o INEP (2017), os indicadores educacionais, em geral, atribuem valores 

estatísticos à qualidade do ensino, atento não somente ao desempenho dos alunos, mas 

também ao contexto econômico e social em que as escolas estão inseridas. Esses 

indicadores são úteis principalmente para o monitoramento dos sistemas educacionais, 

pois consideram questões relativas ao acesso, à permanência e à aprendizagem de todos 

os alunos. Dessa forma, as análises baseadas nesses indicadores contribuem para a criação 

de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade da educação e dos serviços 

oferecidos à sociedade por parte da escola.  

Além disso, os indicadores educacionais também possibilitam análises 

longitudinais e cálculos referentes à trajetória escolar dos alunos. De acordo com o INEP 

(2017), a desagregação das taxas de transição (promoção, repetência, evasão e migração 

para a EJA) pode pôr em prova novas hipóteses sobre a relação entre trajetória escolar e 

os resultados educacionais, em diferentes contextos. Assim, a finalidade dos indicadores 

educacionais de transição incide em proporcionar informações sobre a trajetória de 

estudantes na educação brasileira, operacionalizadas por níveis e/ou séries de ensino. 

Estes, por sua vez, representam a complexidade do conteúdo educativo e estão associadas 

ao desenvolvimento cognitivo do indivíduo e à idade (INEP, 2014).   

Gonçalves, Rios-Neto e César (2008) afirmam que os indicadores educacionais de 

transição representam uma importante ferramenta para analisar a transição do aluno no 

sistema escolar, seja por séries de ensino ou níveis educativos. Portanto, é imprescindível 

que as taxas de rendimento escolar e de transição sejam cuidadosamente analisadas, pois 

as mesmas permitem a avaliação de políticas públicas que visam assegurar o acesso à 

educação de qualidade. Além do que, o acompanhamento de indivíduos em uma análise 

longitudinal e comparativa, favorece o desenvolvimento de pesquisas a fim de 

compreender quais fatores são determinantes para uma trajetória escolar adequada.  
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Entretanto, quando se planeja estudar a trajetória escolar vivenciada por uma 

população escolar, é preciso analisar as transições entre as séries de ensino existentes 

durante esse tempo de vida escolar. Assim, para analisar essas transições, o campo da 

demografia escolar utiliza um método chamado de multiestado, quando se pretende 

calcular as probabilidades de transição entre as séries de ensino.  

Com isso, esta pesquisa torna-se relevante porque quase não há estudos de análises 

demográficas que façam uso de técnicas de multiestado para análise da trajetória escolar. 

E isso se deve muito à falta de orientação sobre os cálculos das Tabelas de Vida 

Multiestado (TVME) (ROGERS, 1980; NAMBOODIRI; SUCHINDRAN, 1987; 

SCHOEN, 1988; WILLEKENS, 2014). 

Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo estudar a população escolar das 

grandes regiões do Brasil, utilizando a metodologia de multiestado, para determinar as 

probabilidades de transição de um aluno passar de uma série de ensino para outro durante 

sua trajetória escolar na Educação Básica. 

Consequentemente, o trabalho de pesquisa busca também: (i) determinar a 

população de alunos matriculados na Educação Básica; (ii) analisar o Sistema 

Educacional Brasileiro nas últimas seis décadas, (iii) analisar as taxas de transição entre 

as séries de ensino da Educação Básica, por condições socioeconômicas e grandes regiões 

do Brasil, para o ano de 2010; (iv) calcular as probabilidades de transição através da 

metodologia de multiestado; e (v) construir as Tabelas de Vida Multiestado para a 

Educação. 

Todo o desenvolvimento desse trabalho está dividido em 6 capítulos, a contar 

deste. No próximo capítulo, portanto, aborda-se uma análise histórica sobre as 

transformações na dinâmica demográfica brasileira, com o propósito de compreender o 

comportamento da população brasileira na educação. No capítulo 3, por sua vez, trata-se 

de abranger elementos teóricos que sirvam para dá clareza ao objetivo exposto, através 

de uma revisão de literaturas. No capítulo 4, descreve-se uma metodologia fundamentada 

na formalização de Namboodiri e Suchidran (1987) para calcular as probabilidades de 

transição de uma população escolar durante sua trajetória escolar. No capítulo 5 

apresenta-se os resultados encontrados diante dos cálculos das probabilidades de 

transição, além da análise de indicadores como expectativa de vida escolar, custo 

demográfico do desperdício escolar, idade média da série e idade média de transição da 

série. E por fim, no Capítulo 6, as considerações finais desse estudo.  
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2 DINÂMICA DEMOGRÁFICA DA EDUCAÇÃO 

 

Neste capítulo, trataremos de informações de natureza histórica sobre a 

transformação na dinâmica demográfica brasileira, tendo como ponto de partida um 

panorama da evolução dos componentes demográficos nas últimas seis décadas e das 

possíveis mudanças na estrutura etária da população escolarizada em relação a população 

total. A intensão deste capítulo é abordar o efeito da dinâmica demográfica brasileira na 

educação, servindo como meio de ligação para facilitar a compreensão das probabilidades 

de transição no Sistema Educacional Brasileiro. 

 

2.1 EVOLUÇÃO DOS COMPONENTES DEMOGRÁFICOS NAS 

ÚLTIMAS SEIS DÉCADAS 

 

Nesta seção, apresenta-se um breve panorama da evolução dos principais 

componentes demográficos (mortalidade, fecundidade e migração) nas últimas seis 

décadas, isto é, com início em 1950 até o ano de 2010 (ano do último Censo 

Demográfico). 

Por volta da década de 50, o Brasil começava a experimentar uma transformação 

no comportamento estrutural de sua população, provocados pelo declínio significativo na 

mortalidade, principalmente na mortalidade infantil (CARVALHO e WONG, 2008). A 

partir de então, e mantendo a fecundidade em níveis elevados, a consequência desse fato 

foi um rápido incremento nas taxas de crescimento demográfico da população entre os 

períodos de 1950 a 1970 em algumas regiões do país como Norte, Nordeste e Centro-

Oeste (CERQUEIRA, 2004). Apesar desse comportamento estar associado a mudanças 

ocorridas nas condições de vida da população, sobretudo em termos socioeconômicos, a 

evolução da mortalidade nesse período teve pouco impacto na estrutura etária 

populacional.  

Foi a partir de 1970 que as mudanças no comportamento da mortalidade e 

fecundidade começaram a ser percebidas na população mais jovem. No Brasil, segundo 

Carvalho e Wong (2008), a proporção de crianças de 0 a 4 anos de idade reduziu de 15% 

em 1970, para 11% em 1990. Já a proporção de crianças de 5 a 9 anos de idade diminuiu 

de 14% para 12% no mesmo período.  

Por outro lado, os grupos de idade mais avançadas, como o grupo de idosos (a 

partir dos 65 anos de idade), vem aumentando sua participação na estrutura etária, por 
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efeito dessas mudanças ocorridas na mortalidade e fecundidade. O formato até então 

extremamente piramidal, começa a desaparecer, dando forma a uma distribuição 

praticamente retangular (CARVALHO e WONG, 2008). 

Como descrito anteriormente, o processo de diminuição nos níveis de mortalidade 

se dava principalmente pela queda da mortalidade infantil. De acordo com Cerqueira 

(2004), esse processo tinha uma forte influência regional, com melhores aspectos sendo 

encontrados principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

De acordo com a Tabela 1, podemos observar essa redução nas taxas de 

mortalidade infantil (número de óbitos por mil nascidos-vivos) para o período de 1950 a 

2010. Na região Nordeste (região com a maior taxa de mortalidade infantil do Brasil), 

tinha-se um total de 175 óbitos por mil nascidos-vivos em 1950, passando para apenas 

33,2 óbitos por mil nascidos-vivos em 2010, o que representa uma diminuição de 81,0%. 

Na região Sul, apesar das taxas de mortalidade infantil serem sempre as menores em 

comparação com as demais regiões, o percentual de diminuição foi de 86,1%, passando 

de 109 óbitos por mil nascidos-vivos em 1950 para 15,1 óbitos por mil nascidos-vivos 

em 2010.  

A região Sudeste, por sua vez, superou todas as regiões em termos percentuais de 

redução da taxa de mortalidade infantil, passando de 122 óbitos por mil nascidos-vivos 

em 1950 para 16,6 óbitos por mil nascidos-vivos em 2010, representando assim 86,4% 

de redução (Tabela 1). Esses resultados demonstram que houve avanços no acesso e na 

qualidade da atenção ao recém-nascido, além da melhoria no acesso à atenção básica de 

saúde. 

Tabela 1 - Taxa de Mortalidade Infantil por regiões do Brasil, 1950 - 2010 

Grandes Regiões 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Nordeste 175,0 164,1 146,4 117,6 74,3 43,0 33,2 

Sudeste 122,0 110,0 96,2 57,0 33,6 20,7 16,6 

Norte 145,4 122,9 104,3 79,4 44,6 28,6 23,5 

Sul 109,0 96,0 81,9 58,9 27,4 18,4 15,1 

Centro-Oeste 119,0 115,0 89,7 69,6 31,2 21,0 17,8 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1950/2010. 

No Brasil, é a partir de 1970, que se observa um processo rápido e generalizado 

na redução da fecundidade, que se inicia nos grupos populacionais mais privilegiados e 

regiões mais desenvolvidas, desencadeando rapidamente o processo de transição da 

estrutura etária (CARVALHO e WONG, 2008). Nesse período, a taxa de fecundidade 

total do País era de 5,8 filhos por mulher e continuou a cair até chegar ao nível de 
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reposição de 2,1 filhos por mulher entre os anos de 2000 e 2010. Em 2010, essa taxa 

chegou a atingir o número médio de 1,86 filhos por mulher. Para Alves (2011), se a taxa 

de fecundidade total continuar abaixo do nível de reposição, há uma grande chance de 

que a população brasileira comece a diminuir, ocasionando taxas de crescimento 

negativas.  

Segundo Carvalho e Wong (1995) e Cerqueira (2004), essa diminuição na 

fecundidade foi sentida em todas as grandes regiões do Brasil, sendo observado uma 

tendência de convergência regional a partir da década de 70. 

De acordo com a Tabela 2, podemos perceber que a região Centro-Oeste, começa 

o processo de redução da taxa de fecundidade total ainda em 1950. Nas regiões como 

Norte, Sul e Sudeste esse processo de redução tem início em 1960. Somente em 1970 que 

a região Nordeste experimenta esse processo de redução na taxa de fecundidade total.  

Tabela 2 - Taxa de Fecundidade Total por regiões do Brasil, 1950 - 2010 

Grandes Regiões 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Nordeste 7,50 7,39 7,53 6,13 3,75 2,69 2,06 

Sudeste 5,45 6,34 4,56 3,45 2,36 2,10 1,70 

Norte 7,97 8,56 8,15 6,45 4,20 3,16 2,47 

Sul 5,70 5,89 5,42 3,63 2,51 2,24 1,78 

Centro-Oeste 6,86 6,74 6,42 4,51 2,69 2,25 1,92 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1950/2010. 

Na região Nordeste tinha-se uma taxa de fecundidade total de 7,50 filhos por 

mulher em 1950, passando para níveis de reposição de 2,06 filhos por mulher em 2010. 

As regiões Sul (1,78), Sudeste (1,70) e Centro-Oeste (1,92), também apresentavam taxas 

de fecundidade total abaixo do nível de reposição, em 2010. A região Sudeste, por 

exemplo, representa a taxa de fecundidade total mais baixa entre as grandes regiões, com 

5,45 filhos por mulher em 1950, passando para 1,70 filhos por mulher em 2010. A região 

Norte corresponde a taxa de fecundidade total mais alta desde 1950 com 7,97 filhos por 

mulher, passando para 8,56 filhos por mulher em 1960 e chegando a 2,47 filhos por 

mulher em 2010 (Tabela 2). 

Quanto ao componente migratório, cabe ressaltar que, a partir da década de 50, o 

crescimento industrial na região Sudeste, contribuía de forma significativa para a 

concentração populacional urbana nessa região. Nesse sentido, os fluxos migratórios 

entre as grandes regiões do Brasil começavam a ter impacto na mudança das estruturas 

populacionais, principalmente nos grupos de idade adulta, consequência da busca por 

trabalhos oferecidos na região Sudeste (CERQUEIRA, 2004). Sendo assim, os trabalhos 
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de caráter econômico naquela época impulsionavam a mão-de-obra de trabalhadores do 

setor rural para o setor urbano, até a década de 70 (BIAGIONI, 2012).  

De acordo com Biagioni (2012), foi a partir de 1980 que os aumentos das 

oportunidades de mobilidade estiveram relacionados à diminuição das desigualdades 

educacionais. Mesmo que, a partir desse período, a taxa de migração interna no Brasil 

tenha diminuído e a mobilidade social tenha sido guiada por efeito da educação, a relação 

entre os dois temas permanece em aberto no entendimento sobre o papel da migração na 

composição da estrutura social brasileira. 

Dessa forma, as mudanças ocorridas pelo comportamento desses indicadores 

demográficos trouxeram efeitos na taxa de crescimento anual que começava a diminuir 

já no período de 1960/1970 em regiões como Sul e Sudeste. De acordo com a Tabela 3, 

a região Nordeste, por exemplo, apresentava a menor taxa de crescimento entre os 

períodos de 1950/1960 e 1960/1970. A partir de 1970/1980, a região Sul passa a ter a 

menor taxa de crescimento populacional, demonstrando que a emigração para regiões 

vizinhas com contextos economicamente mais atrativos, tinha aumentado. 

Tabela 3 - Taxa geométrica de crescimento populacional segundo as regiões do Brasil, 

1950 - 2010 

Grandes Regiões 1950/1960 1960/1970 1970/1980 1980/1991 1991/2000 2000/2010 

Nordeste 2,12 2,40 2,16 1,83 1,31 1,07 

Sudeste 3,11 2,67 2,64 1,77 1,62 1,05 

Norte 3,40 3,47 5,02 3,85 2,86 2,90 

Sul 4,14 3,45 1,44 1,38 1,43 0,87 

Centro-Oeste 5,45 5,60 3,99 3,01 2,39 1,91 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1950/1960, 1960/1970, 1970/1980, 1980/1991, 1991/2000 e 

2000/2010. 

Além disso, no período de 2000/2010, o crescimento populacional não se deu de 

maneira uniforme entre as grandes regiões do Brasil. Segundo a Tabela 3, as maiores 

taxas foram observadas na região Norte (2,90) e Centro-Oeste (1,91), onde a componente 

migratória teve sua parcela de participação nesse crescimento diferenciado, devido 

principalmente as áreas de fronteiras agrícolas (BIAGIONI, 2012). As regiões Nordeste 

(1,07) e Sudeste (1,05) apresentaram um crescimento populacional semelhante, de pouco 

mais de 1% ao ano. A Região Sul, que desde o período de 1970/1980, vinha apresentando 

crescimento anual de cerca de 1,4%, foi a que menos cresceu, cerca de 0,87% apenas, em 

2000/2010. 

 Todavia, as mudanças estruturais na composição etária brasileira devido a 

evolução dos componentes demográficos, são tão profundas que afeta diretamente o 
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desenvolvimento e a qualidade de vida da população como um todo. Isto porque o 

percentual de participação da população em idade mais jovens diminuiu e aumentou nos 

grupos de idade mais avançadas, como o grupo de idosos (CERQUEIRA, 2004; 

CARVALHO e WONG, 2008). 

Então, procede-se que, a sociedade brasileira necessita, obrigatoriamente, de 

investimentos na atual geração de crianças, particularmente na área da educação, pois não 

se refere apenas a garantia na melhoria da qualidade de vida desses jovens, mas também 

na formação social para o equilíbrio da sociedade. 

 

2.2 MUDANÇAS NA ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO 

ESCOLARIZADA EM RELAÇÃO A POPULAÇÃO TOTAL 

 

Portanto, tomando como base as mudanças ocorridas no comportamento estrutural 

da população brasileira nas últimas seis décadas, procura-se observar a nova realidade da 

estrutura etária da população escolarizada1 em comparação a população total, nas regiões 

Nordeste e Sudeste, através do Censo Demográfico de 2000 e 2010 fornecidos pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A justificativa pela escolha das duas regiões mais populosas do país deu-se por 

dois motivos. Primeiramente, por apresentarem taxas de crescimento populacional 

semelhantes no período de 2000/2010. Além disso, o ritmo de crescimento possibilitou 

manter um nível de desigualdade constante entre as grandes regiões brasileiras no período 

de 1991/2000, reduzindo essa diferença a partir do período de 2000/2010 (IPEA, 2016). 

De acordo com os dados do IPEA (2016), sobre o desenvolvimento humano nas 

macrorregiões brasileiras, os resultados mostraram que a região Nordeste registrou o 

menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM2), enquanto que o maior 

índice foi registrado na região Sudeste. Entre 2000 e 2010, as regiões que tiveram o 

crescimento do IDHM mais acelerado foram o Norte e o Nordeste. Ainda assim, estão 

com os menores IDHMs do país – 0,667 e 0,663, respectivamente. O maior IDHM 

                                                           
1 Os dados sobre a população escolarizada nos Censos Demográficos de 2000 e 2010, foram extraídos 

através das variáveis V0430 (em 2000) e V0629 (em 2010) referentes a pergunta: “ Qual é o curso que 

frequenta? ”. Essa variável fornece, por idade, o número de pessoas que frequentam algum nível de 

educação, sejam eles, respectivamente e definitivamente, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 
2 O IDHM mede o nível de desenvolvimento humano em três dimensões (longevidade, educação e renda). 

Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. 
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registrado foi o da região Sudeste com valor de 0,766, seguida pela região Centro-Oeste, 

com 0,757 e região Sul com o IDHM de 0,754. 

Conforme o Gráfico 1, na região Nordeste, a população escolarizada com 6 anos 

de idade no Ensino Fundamental, passou de 0,67% (0,32% homens e 0,35% mulheres) 

em 2000 para 0,76% (0,38% homens e 0,38% mulheres) em 2010, enquanto que a 

população total dessa mesma idade, passou de 2,14% (1,08% homens e 1,06% mulheres) 

para 1,67% (0,85% homens e 0,82% mulheres) em relação a população total da região. 

Na região Sudeste, esse percentual foi ainda menor, isto porque, a população escolarizada 

com 6 anos de idade no Ensino Fundamental, passou de 0,40% (0,20% homens e 0,20% 

mulheres) em 2000 para 0,62% (0,31% homens e 0,31% mulheres) em 2010, enquanto 

que a população total dessa mesma idade, passou de 1,76% (0,90% homens e 0,86% 

mulheres) para 1,36% (0,69% homens e 0,67% mulheres) em relação a população total 

da região.  

Apesar do percentual da população escolarizada aos 6 anos de idade ter aumentado 

em relação a população total regional nas duas regiões, a proporção de pessoas 

escolarizadas com 6 anos de idade em relação a população total nessa mesma idade, no 

ano de 2010, ainda é pequena, cerca de 45,5% na região Nordeste e 45,6% na região 

Sudeste. Isto significa que na região Nordeste 54,5% das crianças com 6 anos de idade 

não estão frequentando a escola. Em termos absolutos são exatamente 482.565 crianças 

de um total de 886.947 crianças com 6 anos de idade. Na região Sudeste o percentual de 

crianças com 6 anos de idade fora da escola é de 54,4%. Em termos absolutos são 

precisamente 594.438 crianças de um total de 1.089.625 crianças com 6 anos de idade. 

Além disso, podemos perceber que o percentual de participação da população 

escolarizada no Ensino Fundamental aumenta a cada idade, a partir dos 6 anos até os 12 

anos, quando então começa a diminuir (Gráfico 1).  

Como dito anteriormente, a proporção da população escolarizada aos 6 anos de 

idade em relação a população total nessa mesma idade, representa 45,5% no Nordeste e 

45,6% no Sudeste. Já a população escolarizada com 12 anos de idade em relação a 

população total nessa mesma idade, representa um percentual de 93,3% no Nordeste e 

92,7% no Sudeste. 
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Gráfico 1 - Pirâmide etária por idades simples dos 6 aos 17 anos, referente a população escolarizada na Educação Básica (Ensino Fundamental e 

Ensino Médio) em relação a população total, para as regiões Nordeste e Sudeste, Brasil – 2000/2010 

      

       

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000/2010 
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Nesse contexto, percebe-se que o principal problema encontrado é a quantidade 

de crianças que supostamente estão fora da sala de aula, sobretudo nas primeiras idades 

que compõe os indivíduos participantes do Ensino Fundamental. 

Segundo a Tabela 4, a participação da população escolarizada dos 6 aos 14 anos, 

que constituem os indivíduos participantes do Ensino Fundamental, vem 

continuadamente reduzindo sua participação na estrutura etária do país, no período de 

2000 e 2010. Pode-se observar que na região Nordeste, a população escolarizada referente 

ao grupo de idade dos 6 aos 14 anos tinha uma participação em torno de 16,0% (i.e., 

7.656.314 em valor absoluto) em 2000, caindo para 13,9% (i.e., 7.376.957 em valor 

absoluto), em 2010. Na região Sudeste, a participação da população escolarizada nesse 

mesmo grupo etário correspondia a um percentual de 13,4% (i.e., 9.699.782 em valor 

absoluto) em 2000, caindo para 11,1% (i.e., 8.942.181 em valor absoluto) em 2010.  

No entanto, quando observado a população escolarizada dos 15 aos 17 anos, que 

compõem os indivíduos participantes do Ensino Médio, apresentou-se um aumento da 

participação na estrutura etária. De acordo com a Tabela 4, na região Nordeste a 

população escolarizada no grupo de idade dos 15 aos 17 anos, participava com cerca de 

1,3% (i.e., 616.463 em valor absoluto) em 2000, subindo para 2,3% (i.e., 1.236.130 em 

valor absoluto) em 2010. Na região Sudeste, a participação da população escolarizada 

nesse mesmo grupo etário correspondia a um percentual de 2,6% (i.e., 1.873.884 em valor 

absoluto) em 2000, subindo para 2,7% (i.e., 2.172.442 em valor absoluto) em 2010. 

Tabela 4 - Valor relativo e absoluto de participação na estrutura etária da população 

escolarizada e da população total nas regiões Nordeste e Sudeste, Brasil 2000 – 2010 

População escolarizada 
 Nordeste Sudeste 

Idade 2000 2010 2000 2010 
 % n % n % n % n 

6 a 14 anos 16,0 7.656.314 13,9 7.376.957 13,4 9.699.782 11,1 8.942.181 

15 a 17 anos 1,3 616.463 2,3 1.236.130 2,6 1.873.884 2,7 2.172.442 

População total 
 Nordeste Sudeste 

Idade 2000 2010 2000 2010 
 % n % n % n % n 

6 a 14 anos 20,2 9.637.520 16,9 8.997.224 16,2 11.711.462 13,9 11.156.922 

15 a 17 anos 7,1 3.402.151 5,9 3.156.519 5,8 4.202.811 5,0 3.986.473 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000/2010. 

Ainda de acordo com a Tabela 4, na região Nordeste, a população total dos 6 aos 

14 anos tinha uma participação em torno de 20,2% (i.e., 9.637.520 em valor absoluto) em 

2000, caindo para 16,9% (i.e., 8.977.224 em valor absoluto), em 2010. Já a população 
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total dos 15 aos 17 anos, participava com cerca de 7,1% (i.e., 3.402.151 em valor 

absoluto) em 2000, caindo para 5,9% (i.e., 3.156.519 em valor absoluto) em 2010. Na 

região Sudeste, a participação foi ainda menor, tendo o grupo dos 6 aos 14 anos os valores 

de 16,2% (i.e., 11.711.462 em valor absoluto) em 2000, caindo para 13,9% (i.e., 

11.156.922 em valor absoluto) em 2010, e o grupo dos 15 aos 17 anos, com valores de 

5,8% (i.e., 4.202.811 em valor absoluto) em 2000, caindo para 5,0% (i.e., 3.986.473 em 

valor absoluto) em 2010.  

Como as mudanças estruturais ocorridas na composição etária brasileira são 

devido a evolução dos componentes demográficos, o ritmo de crescimento na população 

escolarizada também é afetado.  

De acordo com a Tabela 5, podemos observar que na região Nordeste, tanto no 

grupo de idade dos 6 aos 14 anos quanto no grupo de idade dos 15 aos 17 anos, a taxa de 

crescimento anual no período de 1970/1980 era a maior entre as grandes regiões, com 

valores de 4,70% e 4,84%, respectivamente.  

Tabela 5 - Taxa geométrica de crescimento populacional por grupos de idade que 

constituem os indivíduos participantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, 

segundo as regiões do Brasil, 1970 - 2010 

Grandes Regiões Grupo de idade escolar 1970/1980 1980/1991 1991/2000 2000/2010 

Nordeste 
6 a 14 anos 4,70 5,12 1,24 0,79 

15 a 17 anos 4,84 5,09 3,01 0,92 

Sudeste 
6 a 14 anos 1,97 1,60 -0,59 -0,71 

15 a 17 anos 3,10 1,32 1,44 -0,75 

Norte 
6 a 14 anos 1,05 1,59 -0,29 -0,48 

15 a 17 anos 2,67 0,24 1,74 -0,53 

Sul 
6 a 14 anos 0,05 0,43 -0,15 -0,93 

15 a 17 anos 1,90 -0,81 1,42 -0,29 

Centro-Oeste 
6 a 14 anos 3,22 1,28 0,42 0,26 

15 a 17 anos 4,67 1,03 1,67 0,56 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000/2010. 

Ainda no mesmo período (1970/1980), a região Sul representava a menor taxa de 

crescimento populacional nos dois grupos etários. Foi a partir de 1991/2000 que a 

população escolarizada começou a sofrer um declínio generalizado na taxa de 

crescimento anual. Nesse período (1991/2000), regiões como Norte (-0,29), Sul (-0,15) e 

Sudeste (-0,59) já apresentavam taxa de crescimento negativa no grupo de idade dos 6 

aos 14 anos, relativo aos participantes do Ensino Fundamental. Somente no período de 

2000/2010 que a taxa de crescimento negativa chegou ao grupo de idade dos 15 aos 17 

anos (referente aos participantes do Ensino Médio) nessas mesmas regiões (Tabela 5).  
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Portanto, a análise descritiva desses indicadores demográficos se faz necessário, 

em virtude do conceito que define a demografia. Sendo assim, na “Demografia Escolar”, 

a análise sobre as características, a evolução, a distribuição e a frequência da população 

escolarizada, estão ligadas em função do que ocorre na dinâmica demográfica da 

população de um determinado país ou região.  

Apesar desses comportamentos geralmente estarem associados a fatores 

socioeconômicos, tais informações podem dar suporte, principalmente na área da 

educação, a pesquisas que buscam estudar melhorias na qualidade do Sistema 

Educacional Brasileiro, além de procurar entender a evolução da escolarização e a 

trajetória escolar na Educação Básica. 

Por conseguinte, o próximo capítulo trata-se de contextualizar fundamentos 

teóricos que sirvam de base para a compreensão do objetivo exposto, através de uma 

revisão de literaturas.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Como sustentação ao objetivo geral dessa pesquisa, este capítulo apresenta as 

seguintes reflexões teóricas: (i) população escolar: uma abordagem conceitual; (ii) 

Sistema Educacional Brasileiro: uma análise histórica das mudanças ocorridas nas 

últimas décadas; e (iii) Multiestado: uma avaliação teórica e metodológica. A intensão 

deste capítulo é trazer informações mais detalhadas, através de uma revisão de literaturas 

que reforcem a composição do objetivo proposto, servindo como apoio teórico e 

conceitual. 

 

3.1  POPULAÇÃO ESCOLAR: UMA ABORDAGEM CONCEITUAL 

 

Como visto no capítulo anterior, na demografia, a dinâmica que ocorre em uma 

população é explicada por meio da evolução dos componentes demográficos que, por sua 

vez, causam alterações na estrutura da população. Por outro lado, os dados publicados no 

Censo Demográfico permitem analisar, por exemplo, o nível de instrução da população 

do país, segundo o sexo e a idade (CERQUEIRA, 2004; CARVALHO & WONG, 2008).  

Dessa forma, a avaliação desses elementos, embora mereçam outro tipo de análise, 

não deixa de servir como base para rever alguns aspectos relacionados a demografia 

escolar – ramo especializado da Demografia interessado no estudo quantitativo da 

população escolar, e à sua importância no diagnóstico do sistema educativo. Por isso, o 

interesse na consulta desses elementos deve está fundamentado em operar um 

levantamento do acesso e sucesso educativo com vista na elaboração de propostas que 

assegurem uma igualdade das condições de ensino (ARROTEIA, 1995). 

De acordo com Bandeira (2007), a dinâmica que transcorre acerca da população 

escolar tem seus próprios critérios que explicam suas próprias mudanças, como por 

exemplo, os movimentos de entradas e saídas. 

Conforme Rigotti e Cerqueira (2004), é através das taxas de transição que se 

contabilizam as entradas e saídas na população escolar. Deste modo, as estradas são 

determinadas pela: promoção (para o aluno que cursava a série anterior no ano anterior) 

e repetência (para o aluno que cursava a mesma série no ano anterior). Já as saídas, são 

determinadas pelas: promoção (o aluno se matricula na série seguinte no ano seguinte), 

repetência (o aluno se matricula na mesma série no ano seguinte) e evasão (o aluno não 

se matricula no ano seguinte). Vale lembrar, que os movimentos de entradas e saídas na 
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população escolar podem estar associados às condições socioeconômicas dessa 

população.  

Contudo ao que ocorre em demografia, em “Demografia Escolar” os fenômenos 

mais importantes da vida de um indivíduo não são o nascimento e a morte, mas sim as 

datas de ingresso e abandono do sistema de ensino (levando em consideração também os 

concluintes). Além disso, durante o “tempo de vida escolar”, podemos verificar também 

um conjunto de “migrações”, isto é, à transferência de alunos entre populações escolares 

distintas, tendo presente que as ocorrências destes movimentos estão ligadas a 

perspectivas de mobilidade ditadas pelo estatuto social da família (ARROTEIA, 1995).   

Segundo Arroteia (1995), a "Demografia Escolar" busca estuda as características, 

a evolução, a distribuição e a frequência da população nos diferentes níveis de ensino, o 

tempo de vida escolar, os abandonos e as "migrações", tendo em conta que as reprovações 

e os abandonos estão ligados a fenómenos patológicos (i.e., que refere a doenças) e a 

causas exógenas (i.e., refere a oferta de ensino e instituições escolares) relacionadas com 

o sistema escolar, ou endógenas (i.e., fatores pessoais referente ao aluno) em ligação com 

as aptidões individuais. 

Além disso, para Bandeira (2007), é essencial saber também que na demografia 

escolar existem dois conceitos importantes. O conceito de escolaridade que se define 

como a atividade escolar, ao qual implica a frequência de aulas e avaliação sobre o 

desempenho escolar do aluno. E o conceito de escolarização, que, refere-se ao ato formal 

de estar matriculado, através do qual a população escolar se renova anualmente.  

Para Andrade (2011), outra informação relevante foi a mudança no tempo de vida 

escolar do Ensino Fundamental previsto para a formação básica do cidadão. Com a 

aprovação da Lei 11.274, em fevereiro de 2006, o tempo do Ensino Fundamental que era 

de oito anos passou a ser de nove anos. Dessa forma, a faixa etária que era dos 7 aos 14 

anos passou a ser dos 6 aos 14 anos. Estando presente no artigo 32 dessa lei que “o Ensino 

Fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 

iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão” 

(LDB, 2006). 

Por outro lado, a Lei das Diretrizes e Base da Educação (LDB), definia o tempo 

de vida escolar do Ensino Médio (etapa final da Educação Básica) com duração mínima 

de 3 anos e adequada às idades de 15 a 17 anos.  

Tomando como base o campo da demografia escolar e as abordagens a respeito 

da conceptualização da escolarização e dos níveis de ensino da Educação Básica citados 
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acima, a população escolar estabelecida para esta pesquisa acadêmico-científica é 

definida como o conjunto de pessoas correspondente à faixa etária dos 6 aos 17 anos 

completos e que estão matriculadas na Educação Básica, por parte de um estabelecimento 

escolar a fim de obter formação e qualificação para tornarem-se capazes de ingressar no 

Ensino Superior.  

Neste sentido, na próxima seção será abordado as mudanças ocorridas no Sistema 

Educacional Brasileiro nas últimas seis décadas. 

 

3.2  SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO: UMA ANÁLISE 

HISTÓRICA DAS MUDANÇAS OCORRIDAS NAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

 

Essa seção trata-se de uma análise histórica das alterações no Sistema Educacional 

Brasileiro nas últimas seis décadas. De acordo com Barreto e Mitrulis (2001), o sistema 

de ensino do país vem sofrendo mudanças desde o século passado até os dias atuais. 

No começo do século XX, o ensino básico no Brasil começava a atingir 

praticamente toda a população em idade escolar. Entretanto, ao que se refere à qualidade 

do ensino e ao sucesso escolar da maioria, a análise do seu desempenho ainda era 

insatisfatória. Isso porque, ainda no início do século XX, o Sistema Educacional 

Brasileiro procurava regularizar o fluxo dos alunos ao longo de sua escolarização, 

eliminando ou limitando a repetência.  

A partir dos anos 50, o Brasil começava a apresentar índices de permanência 

maiores em relação a países da América Latina (BARRETO e MITRULIS, 2001). 

Segundo Barreto (2001), 57,4% dos alunos conseguiam transitar do 1º para o 2º Ano do 

Ensino Fundamental, na época chamado de ensino primário (formado por dois ciclos: 

primeiro ciclo do 1º ao 4º Ano e o segundo ciclo do 5º ao 8º Ano). Além disso, estudos 

feitos pela UNESCO, ainda nos anos 50, mostravam que 30% das reprovações, 

ocasionavam um desperdício de 43% no orçamento dos sistemas de ensino. Outra 

informação importante foi que, ainda nesse período, de 100 crianças matriculadas no 1º 

Ano, apenas 16 delas conseguiam concluir as quatros séries do ensino primário (primeiro 

ciclo), após os quatro anos proposto para sua duração. Com isso, os problemas 

relacionados com o desperdício econômico, dificultavam a organização de um sistema de 

ensino obrigatório e gratuito para todos (BARRETO e MITRULIS, 2001). 

Em 1958, o Estado do Rio Grande do Sul, foi o primeiro a adotar uma modalidade 

chamada de progressão continuada, criando classes de recuperação, destinadas a alunos 
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com dificuldades, que posteriormente poderiam voltar às suas turmas de origem ou 

permanecer a escolarização em seu próprio ritmo (MORAIS, 1962). No entanto, para 

Barreto e Mitrulis (2001), esse procedimento era bastante discutido, pois temia-se que a 

adoção de uma promoção automática pudesse agravar ainda mais suas deficiências. Com 

isso, discutiam-se uma solução com base em políticas de inovação, a contar das reformas 

dos programas de ensino, elaboração de material didático, capacitação dos professores 

entre outras. 

Posteriormente, até meados dos anos 60, começavam a aumentar os índices de 

repetência, o que impossibilitava o atendimento pleno de uma coorte populacional ao 

longo da escolarização. Ao final dessa década, alguns Estados como Pernambuco, São 

Paulo e Minas Gerais começaram a adotar sua organização por níveis, rompendo a 

tradicional organização curricular por anos de escolaridade ou séries. De acordo com 

Barreto e Mitrulis (2001), a proposta era de que os níveis correspondiam de forma mais 

conveniente as necessidades e interesses dos alunos, sobretudo no desenvolvimento de 

sua capacidade de pensar.  

Em 1971, criou-se a Lei de número 5.692, que fixava diretrizes a respeito de um 

novo sistema de ensino, dividido em Ensino de 1ª Grau com duração de 8 anos e o Ensino 

de 2º Grau com duração de 3 anos. Logo em seguida, após o regime militar de 1985, a 

Constituição Federal de 1988, reconheceu vários direitos sociais, principalmente no 

campo da educação. No caso do Ensino Fundamental, a constituição garantia o direito de 

todos os brasileiros a este nível de ensino, além disso, alterações nas leis 11.114/05 e 

11.274/06, definia o Ensino Fundamental como obrigatório com duração de nove anos e 

garantido pela rede de ensino público do Estado e do município e que se iniciava a partir 

dos 6 anos de idade (MILITÃO e MIRALHA, 2012).  

No final dos anos 90, o Estado de São Paulo passa a adotar também o regime de 

progressão continuada no Ensino Fundamental, com a mesma proposta de que toda 

criança é capaz de aprender se lhes forem oferecidas condições para isso. Contudo, para 

Barreto e Mitrulis (2001), os sistemas de progressão continuada e os regimes de ciclos 

escolares apresentados no Ensino Fundamental ainda ofereciam riscos, pois permitia que 

o aluno prosseguisse em seus estudos sem aprender de forma eficaz, visto que não havia 

repetência para este caso. Dessa forma, o aluno concluinte do Ensino Fundamental, que 

adotou um desses regimes, poderia ter dificuldade de aprendizagem ao ingressar no 

Ensino Médio.  
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Além disso, durante o período de 1990 a 1998, a escolarização no Ensino Médio 

praticamente que dobrou. O Ensino Médio mostrava indícios de sua expansão para os 

anos seguintes, considerando dados do INEP, o que o colocava bem atrás de países mais 

desenvolvidos, como França e Inglaterra. Até o final do século passado, o mercado de 

trabalho já começava a se tornar seletivo, exigindo assim a formação de nível médio como 

escolaridade mínima para seleções em concursos (CASTRO, 1998). 

Até hoje, a educação escolar é considerada um dever do Estado em garantir a todo 

cidadão o direito de receber uma formação educacional de qualidade, suficiente para sua 

participação na vida social. A legislação brasileira considera dois níveis de educação 

suficientes para a formação do indivíduo.  No Ensino Fundamental, a lei fornece ao poder 

público a responsabilidade pela oferta de ensino. Mais ainda, com o intuito de garantir a 

progressão a formação de alto nível, a legislação garante também o acesso ao Ensino 

Médio nas escolas públicas com o objetivo de aumentar o nível de conhecimento 

intelectual do cidadão (LDB, 1996). 

No entanto, durante a última década, as políticas sobre as formações curriculares 

vieram sofrendo significativos impactos que produziram mudanças nos objetivos e nas 

finalidades do sistema de ensino (CHIZZOTTI e PONCE, 2012). De acordo com 

Chizzotti e Ponce (2012), o sistema de ensino no Brasil está descentralizado mesmo que 

supervisionado pelo Estado, dependendo ainda de iniciativas privadas. Isto porque, o 

Sistema Educacional Brasileiro, é inspirado em leis com a finalidade de avaliar a 

performance das escolas, estabelecendo uma hierarquização entre os estabelecimentos de 

ensino. Esse tipo de comportamento produz políticas públicas de educação que nem 

sempre são ideais e que prejudica a melhoria na qualidade do ensino prestado.  

Com a descrição histórica do que ocorreu nas últimas seis décadas com o Sistema 

Educacional Brasileiro, a próxima seção trata-se da conceptualização do método de 

multiestado que proporciona uma análise de cálculos probabilísticos sobre a dinâmica da 

população escolar durante a trajetória escolar da Educação Básica do atual Sistema 

Educacional Brasileiro. 

 

3.3 MULTIESTADO: UMA AVALIAÇÃO TEÓRICA E 

METODOLÓGICA 

  

Nessa seção, apresenta-se uma revisão de literaturas com a finalidade de 

compreender conceitualmente o uso de uma metodologia (multiestado) diferenciada e 
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pouco utilizada na área da educação, quando se pretende analisar as transições entre as 

séries de ensino durante a trajetória escolar do aluno.  

Mais especificamente, este método compreende o cálculo das probabilidades de 

transição entre as séries de ensino da Educação Básica. Isto é, a probabilidade de 

passagem de um aluno, que concluiu uma série de ensino passar para outra série de ensino 

mais avançada. Assim, para analisar essas transições, o campo da demografia escolar 

utiliza o método de multiestado.  

Segundo Ledent (1978) e Schoen (1988), o método de multiestado tem foco no 

uso das probabilidades de transição para calcular indicadores que resumem a expectativa 

de vida escolar, além de estudar o impacto das probabilidades de transição sobre a 

trajetória escolar dos alunos. 

Por isso, há importância da demografia escolar em produzir uma análise 

demográfica de multiestado, utilizando técnicas que reúnam métodos para lidar com 

transições entre vários estados existentes. Para isso, se utiliza muito na demografia as 

tabelas de vida, tabelas de múltiplos decrementos, tabelas de nupcialidade, de vida 

educacional entre outras que fazem parte de uma classe geral de tabelas de incrementos-

decrementos chamadas de Tabelas de Vida Multiestado (SCHOEN, 1988; 

NAMBOODIRI; SUCHINDRAN, 1987). 

De acordo com Namboodiri e Suchindran (1987), a formalização do método 

multiestado consiste na busca pelo cálculo das probabilidades de transição, e que, 

segundo eles, as estruturas das probabilidades de uma Tabela de Vida Multiestado são de 

tempo continuo e não homogêneo de um processo estocástico de Markov com finitos 

estados, caracterizado por seu estado futuro depender apenas do seu estado atual, sendo 

que os estados passados não são considerados. 

Para Fernandes (2010), uma metodologia de multiestado pode ser composta por 

no mínimo quatro estados diferentes, apesar de que o conceito sobre transição entre 

estados se faz a partir de dois estados. Um exemplo de um modelo com no mínimo quatro 

estados são as transições de nupcialidade formados pelos estados: solteiro, casado, 

divorciado, viúvo e morto (ROGERS, 1980; NAMBOODIRI; SUCHINDRAN, 1987).  

Freire et al (2016), utilizaram a metodologia de multiestado para analisar a 

transição matrimonial, transição de solteiro para casado, uma transição de estados 

conjugais diferentes. As análises de suas pesquisas resultaram em mostrar que no período 

de 1980 a 2000, a população de solteiros tinha aumentado em ambos os sexos e a de 

casados tanto em homens como em mulheres tinha diminuído. Esse fator foi explicado 
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devido as mudanças na estrutura etária da população em estudo, onde o ingresso ao 

casamento estava se dando de forma tardia pelo aumento significante das uniões estáveis. 

Freire e Aguirre (2000), em seu artigo sobre dinâmicas nupciais, analisaram os estados 

nupciais no Nordeste do Brasil, segundo sexo e idade, utilizando essa metodologia de 

multiestado.  

Vale ressaltar que a metodologia de multiestado utilizado na demografia escolar, 

lida com as transferências da população escolar entre as séries de ensino (estados) nos 

seus diferentes níveis de Ensino, incluindo reentradas nessa categoria (LEDENT e ZENG, 

2010). Além disso, ao considerarmos as reentradas, temos que levar em consideração 

também que alguns indivíduos deixam a população através da morte ou emigração 

(WILLEKENS, 2006).  

Segundo Willekens (2006), a metodologia de multiestado descreve a trajetória de 

uma coorte, ou seja, a experiência de mobilidade dessa população. De acordo com Dutto 

e Mathieu (2011), o método de multiestado serve para analisar a trajetória escolar do 

indivíduo.  

Portanto, é importante deixar claro que todos esses fundamentos teóricos 

apresentados trazem o auxílio cientifico que dá suporte ao objetivo da pesquisa.  Por fim, 

lançamos mão dos conceitos aqui discutidos, tendo em vista o uso de uma metodologia 

fundamentada na formalização de Namboodiri e Suchidran (1987) para calcular as 

probabilidades de transição de uma população escolar durante sua trajetória escolar no 

capítulo seguinte e que sirva de alcance para a questão proposta inicialmente.  
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4 METODOLOGIA 

 

As revisões teóricas apresentadas no capítulo anterior, compõe a parte mais 

importante a respeito da análise que envolve a população escolar e a trajetória escolar da 

Educação Básica do Sistema Educacional Brasileiro. Esse roteiro analítico, além do 

conteúdo teórico, exige a apresentação de um instrumento que permita a 

operacionalização dos fundamentos conceituais afim de responderem ao objetivo 

proposto.  

Sendo assim, o uso de procedimentos metodológicos em um estudo de pesquisa 

acadêmico-científico é primordial para atingir o objetivo exposto e encontrar possíveis 

soluções para os problemas pré-definidos. Nesse sentido, a técnica operacional usada 

descreve a metodologia utilizada nos dados do Censo Escolar, mais precisamente da 

Educação Básica, para edição de 2010, a fim de possibilitar o desenvolvimento de análises 

e os cálculos de indicadores referentes a trajetória escolar do aluno. Portanto, algumas 

etapas necessitam ser estruturadas a fim de encontrar o caminho para se chegar aos 

resultados esperados (PASCUMA e CASTILHO, 2005; GIL, 2007).  

O roteiro metodológico descrito nesse trabalho foi desenvolvido em duas etapas. 

Primeiro, utilizou-se os indicadores de fluxos escolares (taxa de promoção, reprovação, 

evasão, migração e distorção idade/série), com a finalidade de montar a matriz de 

transição. Em seguida, foi utilizado o modelo multiestado para calcular as probabilidades 

de transição por idade entre as séries de ensino da Educação Básica. 

Assim, as seções subsequentes tratarão de um esboço mais detalhado envolvendo 

a fonte de dados e o procedimento metodológico empregado nessa pesquisa – 

informações descritas para alcançar o objetivo geral e possibilitar respostas à questão da 

pesquisa. 

Porém, antes de apresentar as fontes de dados, é importante informar sobre duas 

questões que permeiam o mesmo. Primeiramente, esclarecer a forma de organização mais 

comum no país, que é a organização por oferta de ensino por meio de séries anuais. Por 

conseguinte, faz necessário a existência de uma divisão no Ensino Fundamental em dois 

segmentos: anos iniciais (compostos pelos cinco primeiros anos) e anos finais (compostos 

pelos quatro últimos anos). Essa separação pode ser útil para a comparação internacional 

dos sistemas de ensino, uma vez que a taxa de escolarização do primeiro nível da 

Classificação Internacional Normalizada da Educação (ISCED 1) é representada, no 
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Brasil, por indivíduos que concluíram as cinco primeiras séries do Ensino Fundamental e 

o segundo nível (ISCED 2), por aqueles que concluíram as quatro últimas séries anuais. 

 

4.1  FONTE DE DADOS 

 

Esta seção destaca os dados essenciais para atingir o cálculo das probabilidades 

de transição. Os dados utilizados nesta pesquisa foram extraídos do Censo Escolar 2010, 

realizado pelo MEC/INEP. Este censo, através das taxas de transição (promoção, 

repetência, evasão e migração para a EJA) e das taxas de distorção idade/série, 

proporcionou informações sobre a trajetória escolar dos alunos matriculados em 2010.  

Os dados dizem respeito as taxas de transição no período de 2010/2011 e as taxas 

de distorção idade/série de 2010, que foram fundamentais para criação de uma matriz, 

chamada matriz das taxas de transição. Os dados foram trabalhados através de 

mecanismos computacionais que serviram para o desenvolvimento do método estatístico 

empregado. Deve-se esclarecer que as informações sobre os indicadores de fluxos 

escolares foram separadas de acordo com as grandes regiões do Brasil. Dessa forma, foi 

possível comparar os dados em relação às regiões de modo a identificar diferenças e 

semelhanças entre elas. 

As informações sobre as definições e métodos de cálculo das taxas de transição 

encontram-se nas notas técnicas divulgadas pelo INEP (INEP, 2017). As notas técnicas 

vão servi para descrever a metodologia de tratamento e adequação dos dados do Censo 

da Educação Básica. Sua base de dados é construída a partir de informações longitudinais 

entre dois períodos. O que acontece é uma coleta de informações em duas etapas. Primeiro 

as informações sobre as matrículas iniciais coletada na primeira etapa do Censo Escolar, 

que tem como referência a última quarta-feira do mês de maio, e estão separadas em 

quatro tabelas, são elas: ESCOLA, TURMA, DOCENTE e MATRÍCULA.  

Depois, procura-se coletar informações referentes a cada uma das matrículas 

declaradas na primeira etapa do Censo Escolar, onde ficam registradas em uma tabela 

chamada SITUAÇÃO. As quatro tabelas referentes a primeira etapa do Censo Escolar 

possuem praticamente a mesma estrutura, já que o processo de padronização busca 

adaptar o formato das tabelas de anos anteriores ao formato do ano mais recente. Como 

o interesse desse estudo está na análise da trajetória escolar dos alunos, a construção da 

base de dados longitudinal considera apenas os dados constantes nas tabelas simplificadas 

de matrícula (MATRÍCULA) e situação dos alunos (SITUAÇÃO). 
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No entanto, o INEP não disponibiliza o banco de dados sobre a situação dos alunos 

para pesquisas acadêmicas. É com essa limitação, que nossos estudos partem das taxas de 

transição já calculadas pelo INEP. Esses indicadores de fluxo escolar sofreram um 

processo de deduplicação e imputação pelo próprio INEP, isto é, passaram por um 

procedimento de verificação dos dados para encontrar possíveis problemas de duplicidade 

de matrículas ou problemas de inconsistências de dados.  

A deduplicação é um processo realizado sistematicamente na base de dados 

cadastrais de alunos que tem por finalidade a identificação e tratamento de registros 

duplicados (dois ou mais registros referentes a um mesmo indivíduo). Já o processo de 

imputação busca manter a distribuição original e a coerência dos dados (i.e., as 

informações ausentes de um aluno são substituídas por informações válidas de outro 

aluno que possuem características similares). Esses tratamentos realizados na base de 

dados do fluxo escolar reduzem significativamente essas inconsistências e permitem a 

realização de estudos de acompanhamento mais precisos. 

É importante destacar também que a avaliação das taxas de transição dos alunos 

foi feita apenas para as etapas seriadas, ou seja, do primeiro ao nono ano do Ensino 

Fundamental e da primeira a terceira série do Ensino Médio. Portanto, os alunos que na 

segunda etapa da coleta de matrículas estavam matriculados fora das etapas de interesse 

(i.e., educação infantil, quarta série ou não seriado do ensino médio, educação profissional 

e EJA) não possuem informação de fluxo na base longitudinal (não aplicável).  

Finalmente, dada a série de ensino i da situação final de um aluno no ano t e a sua 

série j da matrícula inicial do ano t + 1, foram adotadas as seguintes definições: o aluno 

promovido é aquele aluno que se encontra na série i, no ano t e que no ano t + 1 esteja 

matriculado na série j (superior a i) ou aquele aluno que está matriculado na terceira série 

do Ensino Médio no ano t, que foi aprovado e que é concluinte da Educação Básica; o 

aluno repetente é aquele que está matriculado na série i, no ano t e que no ano t + 1 esteja 

matriculado em série igual a i; o aluno evadido é aquele que está matriculado no ano t na 

série i e que não se matricula no ano t + 1; e por fim, o aluno que migrou para o EJA é 

aquele que está matriculado no ano t na série i e que no ano t + 1 se matricula no EJA.  

Sendo assim, as taxas de transição são calculadas considerando a proporção de 

alunos na condição de promovido, repetente, evadido ou migrado para o EJA. Por 

exemplo, a taxa de promovido do primeiro ano do Ensino Fundamental, referente à 

transição entre o ano t e t + 1, é igual a divisão entre o número de promovidos entre o ano 

t e t + 1 e o total de alunos dessa etapa no ano t. Além disso, no que diz respeito as taxas 
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de distorção idade/série, devemos considerar que essas taxas representam a proporção de 

alunos com mais de 2 anos de atraso escolar. 

Dito isto, a seção seguinte aborda a metodologia aplicada nesta pesquisa, 

destacando sua formalização em uma subseção. 

 

4.2  MÉTODO DE MULTIESTADO 

 

De acordo com Fernandes (2010), o método de multiestado equivale a uma 

generalização dos modelos de análise de sobrevivência. Entretanto, o modelo 

multiestado, diferentemente do modelo de sobrevivência que considera apenas no tempo 

de ocorrência do evento em análise, lidam com sistemas de eventos relacionados. Ou seja, 

esses sistemas de eventos são descritos por um conjunto de estados e visualizam as 

transições entre esses estados. Para Meira-Machado et al (2009), a complexidade de um 

modelo multiestado vai depender do número de estados definidos e do número de 

transições permitidas entre eles. Além do mais, esses estados podem ser considerados 

transitórios ou absorvente. No caso de um estado absorvente, o mesmo não permite a 

transição a partir dele, pois subentende que o indivíduo que chegou nesse estado 

permanece nele para sempre. A morte, por exemplo, é o mais comum de um estado 

absorvente (MEIRA-MACHADO, 2006). Em resumo, um evento pode ser representado 

por uma transição de um estado para outro, e os modelos multiestado permitem uma 

modelação apropriada para esse tipo de análise. (FERNANDES, 2010). Vale lembrar que 

nosso objetivo é calcular as probabilidades de transição entre as séries de ensino da 

Educação Básica do Sistema Educacional Brasileiro utilizando a metodologia de 

multiestado. 

Segundo Keyfitz (1968), tendo como ponto de partida as possíveis mudanças que 

uma população está sujeita a passar, os modelos multiestado servem para representar as 

possíveis mudanças de estado. De acordo com Willekens (2006), essas mudanças de 

estado são formadas por um conjunto de taxas designadas por transição ou evento que 

depende de características e trajetórias em comum. A metodologia de multiestado serve 

para observar o movimento das pessoas de uma coorte na passagem de um estado para 

outro (WILLEKENS et al., 1993).  

O método de multiestado aplicado à Educação Básica com ensino regular sugere 

que, entre os alunos que iniciam o 1º Ano do Ensino Fundamental e os alunos da 3ª Série 

do Ensino Médio, existem estados de transição em que se espera que a população escolar 
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percorra de forma contínua e adequada (estados transitórios progressivos). Mas, a 

dinâmica escolar também reconhece a existência do estado absorvente, que se reserva 

àquelas pessoas que deixaram de fazer parte do sistema de ensino regular por parte da 

evasão e migração para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

O Esquema de estados da Educação Básica brasileira (Figura 1) leva em 

consideração os doze estados pelos quais se espera que os indivíduos transitem em sua 

vida escolar na educação formal, partindo do primeiro estado (1º Ano do Ensino 

Fundamental) até o último estado (3ª Série do Ensino Médio). Essa configuração da 

dinâmica escolar é aplicada a todas as grandes regiões do Brasil e é representada por um 

diagrama que mostra o número finito de estados que o indivíduo pode ocupar.  

Figura 1 - Esquema de estados da Educação Básica brasileira 

 

Fonte: Dados da pesquisa, com base no modelo de Lutz and Goujon (2001). 

Conforme a Figura 1, os estados transitórios progressivos não permitem 

movimento de retorno para o estado anterior. O indivíduo que pertencente a uma série de 
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ensino somente poderá transitar para uma série mais avançada. Ou seja, as pessoas podem 

experimentar movimentos de um estado para outro consecutivo (promoção). Deste modo, 

alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental transitam apenas para o 2º Ano do Ensino 

Fundamental e ao serem incluídos nesse estado (2º Ano do Ensino Fundamental) só 

poderão seguir para o 3º Ano do Ensino Fundamental, e assim sucessivamente. Também 

é possível que o aluno não consiga transitar para o estado subsequente e permaneça no 

mesmo estado no ano letivo seguinte. 

Salienta-se que esse Esquema de estados da Educação Básica brasileira (Figura 1) 

tem o objetivo de determinar probabilidades de transição. Embora este modelo possa 

manipular transições a qualquer idade, as transições aqui apresentadas concentram-se na 

faixa etária de 6 a 17 anos (população em idade escolar adequada à Educação Básica).  

É interessante compreender quais níveis de ensino da Educação Básica 

correspondem às séries e quais séries correspondem às idades. Sendo assim, o Quadro 1 

mostra que o Ensino Fundamental, em geral, tem uma movimentação de pessoas com 

idades entre 6 e 14 anos, sendo que os indivíduos de 6 a 10 anos transitam nos Anos 

Iniciais e aqueles com idades de 11 a 14 anos transitam nos Anos Finais.  

Quadro 1 - Séries, idade e ensino correspondente no início do ano letivo (sem distorção 

idade/série) 

Séries Idade Ensino 

1º Ano 6 anos 

Ensino 

Fundamental – 

Anos Iniciais 

2º Ano 7 anos 

3º Ano 8 anos 

4º Ano 9 anos 

5º Ano 10 anos 

6º Ano 11 anos 
Ensino 

Fundamental – 

Anos Finais 

7º Ano 12 anos 

8º Ano 13 anos 

9º Ano 14 anos 

1ª Série 15 anos 

Ensino Médio 2ª Série 16 anos 

3ª Série 17 anos 

Fonte: Ministério da Educação, 2009. 

Já no Ensino Médio, observam-se pessoas com idades de 15 a 17 anos. 
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4.2.1  APLICAÇÃO DO MÉTODO DE MULTIESTADO  

 

A formalização do método de multiestado consiste na busca pelo cálculo das 

probabilidades de transição. Dito isso, as estruturas das probabilidades de uma Tabela de 

Vida Multiestado (TVME), são de tempo continuo e não homogêneo de um processo 

estocástico de Markov com finitos estados. Suponha que indivíduos se movimentem 

independentemente uns dos outros em n estados (NAMBOODIRI; SUCHINDRAN, 

1987).  

Seja X(t) o estado ocupado no tempo t por um indivíduo escolhido aleatoriamente. 

Para 0 ≤ s ≤ t, definimos as probabilidades de transição entre os estados i e j por: 

𝑞𝑖𝑗  (s, t) = prob{X(t) = j | X(s) = i}          (1) 

onde 𝑞𝑖𝑗  (s, t)  representa a probabilidade de transição que um indivíduo do estado i à 

idade exata s esteja em j a idade exata t.  

Seja o símbolo H o espaço de estado entre H1 e H2, respectivamente, esses 

referem-se aos subespaços constituídos pelos estados transitórios e absorvente. Seja 

então, os valores dos estados em H1 e H2 iguais à n1 e n2, respectivamente. Como X(t) 

muda continuamente com o tempo, não existe uma unidade de tempo que passe a ser 

usada para descrever o que comumente Namboodiri e Suchindran (1987), chama de 

“próximo movimento”. Portanto, Namboodiri e Suchidran (1987) assume que o risco 

instantâneo de progressão do estado i para o estado j, ou seja, a existência e continuidade 

dessas forças de transição são representadas pelas funções de intensidade de transição 

(elas não são negativas e não necessariamente estão entre 0 e 1), e é dado por: 

𝑟𝑖𝑗  (s) = lim
𝑢→0 

 𝑞𝑖𝑗 (𝑠,   𝑠 + 𝑢)

𝑢
       para i diferente de j,   i, j ϵ H        (2) 

Já a intensidade de retenção (que são negativas e as vezes se referem a intensidade 

de transição, porque diz respeito a transição de um estado i para um ou outro estado 

diferente de i) é: 

𝑟𝑖𝑖  (s) = − lim
     𝑢→0 

 [𝑞𝑖𝑖 (𝑠,   𝑠 + 𝑢)−1]

𝑢
 =  −∑ 𝑟𝑖𝑗 (𝑠) 

𝑛+1
𝑗≠𝑖          (3) 

Para Fernandes (2010), a metodologia de multiestado está baseada em processos 

de contagem multivariadas, e, portanto, diferentes suposições são feitas acerca das 

intensidades de transição.  

Os modelos multiestados contem n + 1 estados onde n é um inteiro positivo maior 

e igual a 1. O estado (n + 1) é dito absorvente (i.e., um estado onde não há nenhum 

decremento). Quanto aos outros n estados, pelo menos dois são comunicáveis, de maneira 
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que haja incrementos (concorrentes) em pelo menos um caso. A propriedade de tempo 

contínuo permite usar cálculos entre intervalos de tempo discreto para descrever o 

comportamento do modelo.  

De acordo com esta consideração, as TVME podem ser sistematizadas a partir das 

probabilidades de transição definidas na equação (1), em que os (n + 1) por (n + 1) estados 

representam a matriz de probabilidades Q(s, t). Desta forma, aplicando esta metodologia 

aos dados da Educação Básica, tem-se n + 1 = 13 estados que são: 1º Ano, 2º Ano, 3º 

Ano, 4º Ano, 5º Ano, 6º Ano, 7º Ano, 8º Ano, 9º Ano, 1ª Série, 2ª Série, 3ª Série e 

absorvente (evasão e migração para a EJA). Assim, o último estado (n + 1), chamado 

estado absorvente, é uma representação dos alunos que deixaram o sistema regular (i.e., 

que se evadiram do ensino regular, ou que migraram para o EJA). A matriz Q(s, t) fica, 

portanto, expressa da seguinte forma: 

Q(s, t) =  

[
 
 
 
 
 
 

𝑞1,1 (𝑠, 𝑡) 

𝑞2,1 (𝑠, 𝑡) 

𝑞1,2 (𝑠, 𝑡) … 

𝑞2,2 (𝑠, 𝑡) … 

𝑞1,13 (𝑠, 𝑡) 

𝑞2,13 (𝑠, 𝑡) 
.
.
.

𝑞12,1 (𝑠, 𝑡) 

0                 

𝑞12,2 (𝑠, 𝑡) … 

0                 …

𝑞12,13 (𝑠, 𝑡) 

1                   ]
 
 
 
 
 
 

             (4) 

onde, 1 = 1º Ano, 2 = 2º Ano, 3 = 3º Ano, 4 = 4º Ano, 5 = 5º Ano, 6 = 6º Ano, 7 = 7º Ano, 

8 = 8º Ano, 9 = 9º Ano, 10 = 1ª Série, 11 = 2ª Série, 12 = 3ª Série e 13 = absorvente. 

A parte correspondente a matriz R(s), definida pelas intensidades de transição, 

fica, portanto, expressa da seguinte forma: 

R(s) =  

[
 
 
 
 
 
 

𝑟1,1 (𝑠) 

𝑟2,1 (𝑠) 

𝑟1,2 (𝑠)… 

𝑟2,2 (𝑠)… 

𝑟1,13 (𝑠) 

𝑟2,13 (𝑠) 
.
.
.

𝑟12,1 (𝑠) 

0              

𝑟12,2 (𝑠)… 

0              …

𝑟12,13 (𝑠) 

0                ]
 
 
 
 
 
 

                (5) 

onde 0 (zero) denota o estado absorvente de onde não é possível fazer transições a partir 

dele. 

 Algumas considerações devem ser feitas sobre a matriz de probabilidades Q(s, t). 

Primeiramente, cada linha representa um espaço amostral condicionado ao estado inicial 

na idade s, ou seja, reflete todas as transições possíveis de uma pessoa do estado i à idade 

exata s. Sendo assim, na primeira linha, por exemplo, tem-se todas as transições possíveis 

daquelas pessoas que estão no 1º Ano do Ensino Fundamental e que desejam transitar 

para outro estado. Deste modo, elas têm uma probabilidade q11(s, t) de chegarem à idade 
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exata t ainda no 1º Ano, ou uma probabilidade q12(s, t) de estarem iniciando o 2º Ano do 

Ensino Fundamental aos t anos, dado que estavam no 1º Ano aos s anos. Neste sentido, 

percebesse que cada linha desta matriz de probabilidades deve somar 1. Além disso, a 

última linha, referente ao estado absorvente, deve ser composta por 0 (zeros), exceto na 

última coluna, onde q1313(s, t) deve ser igual a 1.  

 Segundo Schoen (1988), fundamentado na formalização de Namboodiri e 

Suchidran (1987), a probabilidade de transição (ou seja, a probabilidade de que uma 

pessoa do estado i à idade exata s esteja em j a idade exata t) também pode ser escrita em 

termos de função de sobrevivência da seguinte forma: 

𝑞𝑖𝑗  (s, t) = 
𝑃𝑖𝑗(𝑡)

𝑃𝑖 (𝑠)
                   (6) 

onde Pi(s) representa o número de pessoas no estado i a idade exata s, e Pij(t) representa 

o número de pessoas que na idade exata s estão no estado i, e na idade exata t pertencem 

ao estado j, ou seja, representa o número de pessoas que transitaram de i para j entre as 

idades exatas s e t.  

Os Pij são os fluxos brutos, pois eles representam o resultado de muitos 

movimentos individuais entre os estados. Com efeito, esta é a relação entre a 

probabilidade de transição e a função l(s) da tabela de sobrevivência, porém há um passo 

anterior a este, necessário para a operacionalização dos cálculos, que é escrever a 

probabilidade de transição como função das taxas de transição disponíveis a partir dos 

dados. Para isto, se lança mão de algumas funções de uma tabela de sobrevivência. 

Inicialmente, o número de pessoas à idade exata t l(t) é encontrado da seguinte forma: 

l(t) = l(s) – d(s, t)                           (7) 

d(s, t) = l(s) – l(t) 

onde, d(s, t) é o número de decrementos por morte entre as idades s e t numa tabela 

simples, e é o saldo entre os incrementos e os decrementos numa TVME.  

Pensa-se, então, em um vetor P(t) com seu elemento Pi(t) representando a 

probabilidade incondicional de um indivíduo escolhido aleatoriamente no estado i com a 

idade exata t. Define-se o número de pessoas entre as idades t e t + h dada por: 

hLt  = ∫ 𝑃(𝑢)𝑑𝑢
𝑡+ℎ

𝑡
             (8) 

que, de forma numérica, é calculada como: 

hLt  = 
1

2
 ℎ[𝑃(𝑡) + 𝑃(𝑡 + ℎ)]           (9) 
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Estas funções foram explicitadas devido às necessidades para se entender a 

transformação das taxas de transição de uma determinada probabilidade q. Um 

pressuposto adotado é de que a taxa de transição é representada por R*(t, t + h) e é igual 

a taxa de transição da população estacionária da tabela de vida multiestado r*(t, t + h), 

dada por: 

𝑟∗(𝑡, 𝑡 + ℎ) =  
𝑑(𝑡,   𝑡 + ℎ)

ℎ𝐿𝑡 
          (10) 

Desta forma, se R*(t, t + h) = r*(t, t + h) e utilizando as equações (7) e (9), tem-se 

que: 

𝑅∗(𝑡, 𝑡 + ℎ) = 
𝑑(𝑡,   𝑡+ℎ)

ℎ𝐿𝑡
  =   

𝑃(𝑡) – 𝑃(𝑡+ℎ)
1
2
 ℎ[𝑃(𝑡)+𝑃(𝑡 + ℎ)] 

        (11) 

Fazendo alguns ajustes algébricos na equação (11), chega-se a seguinte forma de 

cálculo para encontrar P(t + h):  

𝑃(𝑡 + ℎ) = 𝑃(𝑡)𝑄(𝑡, 𝑡 + ℎ)                   (12) 

Com isso, ao se comparar as fórmulas (6) e (12), conclui-se que a probabilidade 

de transição Q(t, t + h) é obtida em função das taxas observadas da seguinte forma: 

𝑄(𝑡, 𝑡 + ℎ) = [
1+ 

1

2
ℎ𝑅∗(𝑡,   𝑡 + ℎ)

1− 
1

2
ℎ𝑅∗(𝑡,   𝑡 + ℎ)

]        (13) 

A taxa de transição obtida a partir dos dados é da seguinte forma: R*
ij(t, t + h) = 

Nij(t, h) / ∫ 𝑁𝑖(𝑡 + 𝑢)𝑑𝑢
ℎ

0
, onde Nij(t, h)  é o número de alunos na condição de transição 

do estado i para o estado j, entre as idades t e t + h, e Ni(t + u) representa o total de alunos 

observados no estado i na idade exata t + u, 0 ≤ u ≤ h. 

É importante dizer que as operações de cálculos de uma TVME são trabalhadas 

de forma matricial para entender que cada idade se tem uma combinação de transições 

possíveis (ver APÊNDICE A).  

 Em resumo, podemos destacar que a fonte de dados e a formalização do método 

de multiestado, foram suficientes para compor os resultados. Portanto, a metodologia 

aplicada nessa pesquisa, ajudou a identificar e a compreender o impacto gerado pelas 

probabilidades de transição na trajetória escolar do aluno que está matriculado no sistema 

de ensino regular da Educação Básica. Além disso, o cálculo das probabilidades de 

transição possibilitou analisar indicadores como a esperança de vida escolar, o custo 

demográfico do desperdício escolar, a idade média da série e a idade média de transição 

da série. Assim sendo, o próximo capítulo apresenta os resultados encontrados diante dos 

cálculos das probabilidades de transição. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A metodologia empregada no capítulo anterior, com uso das taxas de transição, 

possibilitou o cálculo das probabilidades de transição, e estas por sua vez, permitiu a 

análise de indicadores como: expectativa de vida escolar, custo demográfico do 

desperdício escolar, idade média da série e idade média de transição da série. Em Resumo, 

este capítulo apresenta os resultados encontrados diante dos cálculos das probabilidades 

de transição. 

No entanto, a próxima seção tratará inicialmente de uma análise descritiva das 

taxas de transição. 

 

5.1  DESCRIÇÃO DAS TAXAS DE TRANSIÇÃO 

 

As informações apresentadas nessa pesquisa são oriundas das taxas de transição 

(promoção, repetência, evasão e migração para o EJA) e das taxas de distorção 

idade/série. Os indicadores de transição têm por objetivo informar sobre a trajetória do 

aluno na Educação Básica e são calculados considerando a proporção de alunos em cada 

uma das situações: promovido, repetente, evadido e migrou para o EJA. Já os indicadores 

de distorção idade/série representam a proporção de alunos com mais de dois anos de 

atraso escolar.  

A partir da base de dados do MEC/INEP, pode-se calcular essas taxas de transição 

e distorção idade/série das séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio. No entanto, 

um dos bancos não está disponível para estudos e pesquisas acadêmicas e, portanto, o 

trabalho se inicia com as taxas já calculadas e disponibilizadas. As tabelas referenciadas 

no Apêndice B – descrição da amostra, apresentam as taxas de transição por série do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio das grandes regiões do Brasil no período de 

2010/2011 nos seguintes contextos: referente a população total, localização (rural e 

urbano) e por dependência administrativa (público e privado). Contudo, para melhor 

visualização da dinâmica das taxas de transição (promoção), foi criado alguns gráficos 

com a intenção de fornecer análises mais detalhadas. 

De acordo com o Gráfico 2, os pontos mais importantes observados foram: a maior 

taxa de transição (promoção), do 1º Ano para o 2º Ano do Ensino Fundamental, acima de 

95% (0,976) na região Sul, e; a menor taxa de transição (promoção), da 1ª Série para a 2ª 

Série do Ensino Médio, de aproximadamente 62% (0,619), na região Centro-Oeste. 



47 
 

Gráfico 2 - Taxas de transição (promoção) entre as séries de ensino da Educação 

Básica, nas grandes regiões do Brasil - 2010/2011 

 
Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

Observou-se também no Gráfico 2 que, a partir do 2º Ano do Ensino Fundamental 

até a 3ª Série do Ensino Médio, a região Sudeste tem as maiores taxas de transição 

(promoção). Na região Sudeste, por exemplo, de cada 100 alunos com idades de sete anos 

no 2º Ano do Ensino Fundamental, aproximadamente 93 são promovidos para o 3º Ano 

do Ensino Fundamental, estando com sete anos no 2º Ano e oito anos no 3º Ano. Além 

disso, em comparação as transições ocorridas nessas mesmas séries, a região Norte 

apresentou a menor proporção de alunos transitando do 2º Ano para o 3º Ano do Ensino 

Fundamental, sendo de 78,8 para cada 100 alunos que estão com sete anos no 2º Ano. 

Outro detalhe encontrado no Gráfico 2, foi o fato de que em todas as grandes 

regiões do Brasil as transições seguem uma tendência decrescente a cada mudança de 

ciclo (níveis; tipo de Ensino). Ou seja, no início do Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

(1º Ano para o 2º Ano), na transição do Ensino Fundamental – Anos Inicias para o Ensino 

Fundamental – Anos Finais (5º Ano para o 6º Ano) e do Ensino Fundamental – Anos 

Finais para o Ensino Médio (9º Ano para a 1ª Série).  

Ainda de acordo com o Gráfico 2, o fato das taxas de transição do 1º Ano para o 

2º Ano do Ensino Fundamental serem elevadas em relação as taxas de transição 

subsequentes, podem vir a ser explicadas pelos estudos de Rios-Neto (2015), que 

percebeu um aumento na cobertura educacional ao longo do tempo, identificando 

melhorias na progressão escolar, como a diminuição da repetência na primeira série. 

Além disso, ele observou também que a proporção das coortes que transitaram do 4º Ano 
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para o 5º Ano do Ensino Fundamental havia aumentado significativamente, enquanto as 

demais séries apresentavam quedas suaves.  

Por outro lado, contextos socioeconômicos diferentes como localização (rural e 

urbano) e dependência administrativa (público e privado) podem estar envolvidos no 

processo de transição de um aluno passar de uma série de ensino para outra mais 

avançada, isto é, os contextos de desigualdades socioeconômicas como rural e urbano, 

público e privado podem ser fatores que possivelmente estão relacionados à transição de 

um aluno mover-se entre as séries de ensino da Educação Básica. 

 

 Rural e Urbano 

O gráfico de BoxPlot, assim como outros métodos estatísticos visuais, é capaz de 

expressar informações que podem substituir uma tabela específica. Quando bem exibido, 

os BoxPlot podem contribuir para uma melhor interpretação das análises dos dados, 

detectar outliers e comparar grupos amostrais. 

Sendo assim, o centro dos retângulos indica a mediana (i.e., elemento que divide 

a distribuição em 50% de cada lado), enquanto que as linhas verticais representam as 

amplitudes (máximo e mínimo) das taxas de transição. Portanto, quanto maior for a 

amplitude, maior a variação nos dados. Quando os dados são assimétricos, a maior parcela 

dos dados fica localizada na parte superior ou inferior do gráfico. A identificação de 

outliers (valores que significativamente se distanciam dos demais) podem causar uma má 

interpretação dos dados.  

Neste sentido, com o objetivo de verificar a distribuição empírica dos dados, o 

Gráfico 3 apresenta informações sobre a mediana e amplitude dos dados.  

Nos resultados encontrados nessa pesquisa, a maioria dos outliers identificados 

estão associadas as transições do 1º Ano para o 2º Ano do Ensino Fundamental. Neste 

sentido, os outliers aqui registrados representam uma taxa de transição elevada que 

acontece do 1º Ano para o 2º Ano do Ensino Fundamental, em todas as grandes regiões 

do Brasil, com proporções em torno dos 90% e que se distancia dos valores encontrados 

nas séries seguintes, onde as taxas de transição tendem a diminuir à medida que avança o 

grau de dificuldade de ensino das séries. 

De acordo com o Gráfico 3, encontrou-se outliers no contexto rural da região 

Norte e Nordeste, para transição do 1º Ano para o 2º Ano do Ensino Fundamental e que 

podem estar relacionados às altas taxas de transições que acontecem, só e somente só, 

entre essas duas séries. Se os outliers dessas regiões representassem a amplitude máxima 
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dos dados, era possível afirmar que no contexto rural, as taxas de transição do 1º Ano 

para o 2º Ano do Ensino Fundamental estão próximo dos 90%. Além disso, percebeu-se 

que as medianas são bem variadas entre as grandes regiões do Brasil, ficando as regiões 

do Norte e Nordeste abaixo dos 80% tanto no contexto rural quanto no contexto urbano.  

Gráfico 3 - BoxPlot das taxas de transição (promoção) por localização (rural e urbano), 

nas grandes regiões do Brasil - 2010/2011 

    

   Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

Quanto ao contexto urbano, observou-se no Gráfico 3 amplitudes bem maiores 

que no contexto rural, com taxas de transição variando de 87,4% (0,874) a 61,7% (0,617) 

na região Centro-Oeste e de 97,6% (0,976) a 64,0% (0,640) na região Sul.  

Por outro lado, com a intensão de visualizar uma linha de tendência ao longo da 

trajetória escolar, o Gráfico 4 apresenta as taxas de transição entre as séries de ensino da 

Educação Básica. De acordo com o Gráfico 4, na região Norte, contexto rural, encontra-

se as menores taxas de transição do 2º Ano para o 3º Ano (70,4%), do 3º Ano para o 4º 

Ano (68,2%) e do 4º Ano para o 5º Ano (71,8%) do Ensino Fundamental.  Por outro lado, 

algo que chamou atenção foi o fato das taxas de transição nas séries do Ensino Médio, 

serem maiores no contexto rural do que no contexto urbano, onde apenas a região 

Nordeste ficaria de fora desse comportamento. 
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Gráfico 4 - Taxas de transição (promoção) entre as séries de ensino da Educação Básica 

por localização (rural e urbano), nas grandes regiões do Brasil - 2010/2011 

   

   

  

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

Ainda de acordo com o Gráfico 4, nas regiões como Norte, Nordeste, Sudeste e 
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Anos Iniciais. Nesse sentido, os estabelecimentos escolares do contexto urbano têm as 

taxas de transição mais elevadas que as do contexto rural. Já na região Sul, a localização 

da escola não parece ser um problema que dificulte a transição dos alunos durante as 

primeiras séries do Ensino Fundamental. Em resumo, o que se observa é que a localização 

em que se encontra a população escolar, pode ser um fator que limite a transição de alunos 

entre as séries da Educação Básica. 

 

 Público e Privado 

Além disso, quando comparado as taxas de transição por dependência 

administrativa, tem-se uma distinção considerável entre as taxas de transição do setor 

público e privado. Segundo o Gráfico 5, encontrou-se outliers no setor público da região 

Norte, para transição do 1º Ano para o 2º Ano do Ensino Fundamental e que podem estar 

relacionados às altas taxas de transições que acontecem, só e somente só, entre essas duas 

séries.  

Gráfico 5 - BoxPlot das taxas de transição (promoção) por dependência administrativa 

(público e privado), nas grandes regiões do Brasil - 2010/2011 

       

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

De acordo com o Gráfico 5, foi encontrado no setor privado da região Sul uma 

mediana de 0,9525, indicando que 50% da população escolar de instituições privadas 

nessa região transitam com um percentual acima de 95,25% enquanto os outros 50% 

transitam abaixo disso. Quando analisado no setor público, essa mediana cai para em 

torno dos 80%. É possível observar também na região Nordeste que a mediana no setor 
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público está próxima de 75% (a menor entre as regiões) enquanto no setor privado está 

acima de 90%. 

O comportamento dessas taxas de transição durante a trajetória escolar da 

Educação Básica, podem ser percebidas com mais detalhes no Gráfico 6. Nesse sentido, 

observa-se que as taxas de transição no setor público variam bastante e de forma 

decrescente, tendo seu maior valor na primeira transição do Ensino Fundamental. O que 

não ocorre no setor privado, onde as taxas de transição seguem de maneira estável em 

torno dos 90%.  

Ainda de acordo com o Gráfico 6, percebe-se também que tanto na região Sul 

quanto na região Sudeste, as taxas de transição do 4º Ano para o 5º Ano do Ensino 

Fundamental do setor público estão bem próximas do setor privado. Isto pode representar 

as análises de estudos como os de Rios-Neto (2015), que dizia que a proporção das coortes 

que transitaram do 4º Ano para o 5º Ano do Ensino Fundamental havia aumentado 

significativamente, enquanto as demais séries apresentavam quedas suaves. 

Além disso, os resultados aqui expostos podem comprovar estudos como os de 

Schwartzman et al (1993), no qual dizia que mesmo com a ampliação de escolas públicas, 

existia ainda a dificuldade no acesso a escolas nas regiões rurais e mais pobres. Como a 

Educação Básica depende do poder público estadual e municipal, a quantidade de 

recursos destinados às escolas era diferenciada em função do nível de renda de cada 

região. Com isso, dificultava ainda mais a permanência do aluno nas escolas e favorecia 

para um aumento nas taxas de evasão e consequentemente uma diminuição nas taxas de 

promoção. Como o setor privado não depende de recursos públicos, paga-se mais por 

melhor qualidade de ensino, que é o que se espera. Assim sendo, acredita-se que “mais 

ou menos” 90% da população com essa oferta de ensino, transite de uma série para outra 

de forma adequada.  

Portanto, pode-se pensar que, as condições socioeconômicas da população em 

idade escolar têm influência direta nas taxas de transição. Contudo, o que se sabe é que a 

aplicação de um volume inadequado de recursos públicos voltado às escolas, além de sua 

disponibilidade, do ambiente familiar e comunitário, são fatores que afetam o 

desempenho do aluno no sistema educacional (GATTI, 1990; BARROS, 2000). 
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Gráfico 6 - Taxas de transição (promoção) entre as séries de ensino da Educação Básica 

por dependência administrativa (público e privado), nas grandes regiões do Brasil - 

2010/2011 

  

  

  

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

A próxima seção constará das descrições relativas as probabilidades de transição. 
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5.2  DESCRIÇÃO DAS PROBABILIDADES DE TRANSIÇÃO 

 

A diferença entre taxa e probabilidade parte do conceito de que no cálculo da taxa 

o denominador é o número de pessoas expostas aos riscos do evento em questão. Portanto, 

a taxa de transição representa o número de alunos que transitam da série i para a série j, 

estando com t anos na série i e t + h anos na série j, sobre o número de alunos com t anos 

na série i. Já no cálculo da probabilidade, o denominador refere-se a todas as pessoas que 

não necessariamente precisam estar expostas aos mesmos riscos. Sendo assim, a 

probabilidade de transição representa a proporção de alunos com idade t na série i e que 

chegam a série j com idade t + h em relação ao total de pessoas que independentemente 

da idade estão na série i. 

Neste sentido, as análises compreendidas nesta pesquisa consentiram em perceber 

que apesar das taxas de transição serem consideradas razoáveis para um país como o 

Brasil, as probabilidades de transição apresentam uma proporção muito baixa de alunos 

que transitam de uma série de ensino para outra mais avançada. 

Da mesma forma que foi feito com as taxas de transição, pode-se comparar as 

probabilidades de transição (promoção) por localização (rural e urbano) e dependência 

administrativa (público e privado). 

 

 Rural e Urbano 

De acordo com o Gráfico 7, as probabilidades de transição encontradas foram 

baixas suficientes para detectar outliers em torno de 10%, referente aos graduandos 

(alunos com 17 anos na 3ª Série do Ensino Médio e que foram promovidos). Além disso, 

regiões como Norte, Nordeste e Centro-Oeste, apresentaram outliers nas transições do 1º 

Ano para o 2º Ano do Ensino Fundamental no âmbito rural. 

Também é possível observar no Gráfico 7, que as amplitudes máximas e os 

outliers da primeira transição (1º Ano para o 2º Ano), não chegam a 50%, isto é, não 

existe em nenhuma região do Brasil, seja nas escolas localizadas na área rural ou urbana, 

uma proporção de alunos que represente 50% das transições ocorridas em cada série da 

Educação Básica. Além disso, a mediana das probabilidades de transição está em torno 

dos 30% no contexto rural e entre 30% a 40% no contexto urbano.  
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Gráfico 7 - BoxPlot das probabilidades de transição por localização (rural e urbano), 

nas grandes regiões do Brasil - 2010 

    

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

Pode-se observar também no Gráfico 8, que a diferença entre as probabilidades de 

transição de um aluno escolarizado na área rural e outro na área urbana varia muito de 

uma região para outra. Na região Sul por exemplo, não há diferença significativa durante 

a trajetória escolar do Ensino Fundamental, pois, a linha de tendência das probabilidades 

de transição são praticamente as mesmas nos dois contextos (rural e urbano). No entanto, 

na região Norte, percebe-se uma maior diferença entre o contexto rural e urbano durante 

todo o Ensino Fundamental.  

Também foi possível observar no Gráfico 8 que, nesses contextos (rural e urbano) 

e em todas as grandes regiões do Brasil, não houve uma transição que representasse 50% 

das transições ocorridas em cada série da Educação Básica. Pelas curvas das linhas, 

observa-se que as maiores probabilidades ocorrem na primeira transição do Ensino 

Fundamental, isto é, do 1º Ano para o 2º Ano, como já foi explicado pelos estudos de 

Rios-Neto (2015).  

Além disso, observou-se também que em todas as grandes regiões do Brasil, com 

exceção da região Sul, as probabilidades de transição do contexto urbano são maiores que 

no contexto rural, apenas durante o Ensino Fundamental. Ao comparar essa relação no 

Ensino Médio, percebe-se que os contextos de localização não têm nenhuma influência 

que determine alguma diferença entre as taxas de transição, com exceção da região Sul, 

onde neste caso, as taxas de transição no Ensino Médio são maiores no contexto rural em 

relação ao contexto urbano. 
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Gráfico 8 - Probabilidades de transição (promoção) entre as séries de ensino da 

Educação Básica por localização (rural e urbano), nas grandes regiões do Brasil - 

2010/2011 

   

   

  

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 
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 Público e Privado 

Por outro lado, no Gráfico 9, no setor privado e em todas as grandes regiões do 

Brasil, percebe-se uma amplitude muito pequena entre as probabilidades de transição, 

indicando que a maior parte das transições se concentram próximo da mediana. Isso 

mostra uma população estável, como já havia sido considerado anteriormente. Outro 

ponto observado ainda no setor privado, foi que em todas as grandes regiões as medianas 

se concentraram em torno de 40%, indicando que 50% da população escolar de 

instituições privadas transitam com uma probabilidade acima de 40% enquanto os outros 

50% transitam abaixo disso. Apesar das probabilidades de transição serem baixas, com 

mediana próxima a 40%, o contraste regional não parece influenciar tanto quanto ao setor 

privado. As maiores diferenças são encontradas no setor público.    

Gráfico 9 - BoxPlot das probabilidades de transição por dependência administrativa 

(público e privado), nas grandes regiões do Brasil - 2010 

 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

De acordo com o Gráfico 9, em todas as grandes regiões do Brasil, mas somente 

no setor privado, observa-se outliers referentes as probabilidades de transição ocorridas 

na última transição do Ensino Médio, isto é, da 2ª Série para 3ª Série, com valores que 

variam entre 50% e 60%. Isso mostra que, apesar das probabilidades de transição serem 

consideradas baixas, percebe-se que no setor privado, a proporção de alunos que chegam 

ao último ano do Ensino Médio é maior que no setor público. 

Por outro lado, afim de analisar a linha de tendência das probabilidades de 

transição, o Gráfico 10 mostra que regiões como Norte e Nordeste, apresentam 

probabilidades abaixo de 40% no setor público a partir das transições do 2º Ano em 
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diante. Uma outra observação muito relevante é que as probabilidades de transição da 1ª 

Série para a 2ª Série do Ensino Médio no setor público, não ultrapassam os 30%, isto em 

qualquer região do Brasil. 

Ainda, é possível observar no Gráfico 10 que, na grande maioria, as 

probabilidades de transição tendem a diminuir à medida que se avança nas séries do 

Ensino Fundamental do setor público, o que não ocorre no setor privado que parece se 

manter estável. Em todas as grandes regiões do Brasil, as probabilidades de transição nos 

Anos Finais do Ensino Fundamental são bem menores do que nos Anos Iniciais. Além 

disso, observou-se que as maiores probabilidades de transição ocorrem no setor privado 

na transição da 2ª Série para a 3ª Série do Ensino Médio, com probabilidades acima de 

50%, mais nunca acima dos 60%. 

Portanto, ao comparar-se os contextos rural, urbano, público e privado, percebe-

se que fatores de condições socioeconômicas e geográficas podem servi para explicar as 

baixas probabilidades de transição em algumas dessas regiões. 

Conforme a “Avaliação do Sistema Educacional Brasileiro” promovido pelo 

INEP (1998), o problema do Ensino Fundamental estava sobretudo relacionado a fatores 

extra e intra-escolares que dificultavam a permanência do aluno nas escolas. Segundo 

Castro (1998), no Nordeste 8,4% dos alunos de Ensino Fundamental frequentavam 

escolas sem abastecimento de água, enquanto que no Sudeste esse percentual era de 0,7%. 

De acordo com Gonçalves, Rios-Neto e César (2008), o aluno que pertencente a uma 

região menos desenvolvida, tem o contexto socioeconômico regional influenciando 

negativamente no seu desempenho educacional, ou seja, o aluno abandona a escola em 

busca de emprego para colaborar com o orçamento familiar. 

Em resumo, pode-se acreditar com base nos resultados encontrados e em alguns 

autores como Castro (1998), Gonçalves, Rios-Neto e César (2008) que as condições 

socioeconômicas e regionais podem ser determinantes quanto ao efeito das 

probabilidades de transição serem baixas, principalmente a medida que se avança entre 

as séries de ensino da Educação Básica. 
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Gráfico 10 - Probabilidades de transição (promoção) entre as séries de ensino da 

Educação Básica por dependência administrativa (público e privado), nas grandes 

regiões do Brasil - 2010/2011 

   

   

  

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

A próxima seção tratará das descrições a respeito da expectativa de vida escolar. 
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5.3  DESCRIÇÃO DA EXPECTATIVA DE VIDA ESCOLAR 

 

O cálculo da expectativa de vida escolar, pode ser encontrado no Apêndice A – 

procedimentos operacionais das matrizes. A expectativa de vida escolar representa o 

número médio de anos esperados até a conclusão da Educação Básica, de pessoas vivas 

a partir da idade t. Na Tabela 6, tem-se a expectativa de vida escolar aos 6 anos (idade 

adequada de entrada na Educação Básica) em cada região do Brasil, por localização (rural 

e urbano) e dependência administrativa (público e privado).  

Se um aluno que em sua trajetória escolar transita de forma regular entre as séries 

de ensino, espera-se que o mesmo ao ingressar no 1º Ano do Ensino Fundamental aos 6 

anos de idade, passe em média 12 anos até a conclusão da Educação Básica (Ensino 

Fundamental e Ensino Médio). Segundo informações da Tabela 6, a região Sul apresenta 

a maior expectativa de vida escolar em relação as outras regiões, em todos os contextos 

analisados.  

Tabela 6 - Expectativa de Vida Escolar aos 6 anos (idade de entrada na Educação 

Básica) por contexto (rural, urbano, público e privado), nas regiões do Brasil - 2010 

Contexto 
e(t) 

NORDESTE 

e(t) 

SUDESTE 

e(t) 

NORTE 

e(t) 

SUL 

e(t) 

CENTRO-OESTE 

Rural 8,97 10,02 7,94 10,31 9,25 

Urbano 9,08 10,18 9,38 10,27 9,91 

Público 9,07 10,15 8,84 10,24 9,82 

Privado 9,69 10,62 10,06 11,00 10,53 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

Como é de se observar na Tabela 6, as regiões do Sul e Sudeste têm-se uma 

expectativa de vida escolar, em todos os contextos, entre 10 e 11 anos. Na região Norte, 

por exemplo, a expectativa de vida numa escola localizada numa área rural é 

aproximadamente igual a 8 anos, isto é, os alunos passam menos tempo na escola que o 

esperado (12 anos).  

Portanto, a análise de indicadores como a expectativa de vida escolar, mostra que 

valores abaixo do esperado, nem sempre significa que o aluno anda reprovando, pelo 

contrário, valores abaixo da média esperada mostram que os alunos estão se matriculando 

menos ou saindo do sistema de ensino, seja por evasão ou migração para o EJA. Como 

mostra os estudos de Marino e Klein (2015), que avaliaram as taxas de transição obtidas 

por meio dos micro dados do Censo Escolar e destacaram um excesso de evasão, 

apontando inclusive o provável motivo dessa inconsistência:  
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“[...] Isso está ocorrendo por causa do problema de identificação de 

alunos que mudam de escola, sem levar seus códigos INEP. Não sendo 

identificados, recebem novos códigos no ano seguinte e, portanto, “saem” do 

sistema regular de ensino com um código e retornam no ano seguinte com outro 

código.[...]” (Marino e Klein, 2015, p. 295) 

 

Com a intensão de expandir as análises dos dados, a próxima seção tratará das 

descrições de indicadores da demografia escolar que se tornaram essencial para a 

compreensão do comportamento da população escolar durante a trajetória escolar na 

Educação Básica. 

 

5.4  DESCRIÇÃO DE INDICADORES DA DEMOGRAFIA ESCOLAR 

 

Essa seção está dividida em três subseção, são elas: (i) o custo demográfico do 

desperdício escolar; (ii) a idade média da série; e (iii) a idade média de transição da série. 

A ideia aqui é trazer maiores informações sobre indicadores que reforcem a importância 

desse tipo de pesquisa acadêmico-cientifica. 

 

 5.4.1  CUSTO DEMOGRÁFICO DO DESPERDICIO ESCOLAR  

 

Quando se investe na educação de um aluno, seja ela pago pelo governo ou por 

meios privados, espera-se que esse aluno transite de modo regular e passe o tempo exato 

para a conclusão de seus estudos durante a Educação Básica. Sendo assim, existem alguns 

indicadores que permitem analisar o custo financeiro de um aluno. Esses indicadores são 

de interesse exclusivo nas pesquisas sobre economia da educação, sendo construído a 

partir do conceito de anos-aluno. 

O número de anos-aluno de uma coorte é medido através da soma do efetivo 

escolarizado nos anos curriculares, isto é, o total de matriculados em cada série de ensino. 

Dessa forma, somando o total de matriculados em todas as séries (i.e., do 1º Ano do 

Ensino Fundamental até a 3ª Série do Ensino Médio), obtém-se o número total de anos-

aluno (BANDEIRA, 2007). O total de anos-aluno dividido pela soma de todos os 

concluintes de cada série mede o preço unitário gasto por diplomados (graduados). Sendo 

assim, se for estabelecido uma relação entre o número de anos-aluno efetivamente 
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investidos e o número de anos-aluno mínimos necessários, tem-se o cálculo do custo 

demográfico do desperdício escolar, que pode ser traduzido em custos financeiros 

(resultante de reprovações e abandonos). Ou seja, significa dizer o quanto se investe em 

anos-aluno do que os que eram necessários para se formarem. 

De acordo com a Tabela 7, pode-se perceber que na região Norte no contexto rural, 

foi investido 1,59 vezes mais em anos-aluno do que era necessário para a formação dos 

concluintes da Educação Básica. Em outras palavras, isso mostra que de todos os alunos 

que ingressaram no 1º Ano do Ensino Fundamental, pouco menos da metade foi capaz de 

chegar ao final da 3ª Série do Ensino Médio.  

Tabela 7 - Custo demográfico do desperdício escolar por contexto (rural, urbano, 

público e privado), nas grandes regiões do Brasil - 2010 

Contexto NORDESTE SUDESTE NORTE SUL CENTRO-OESTE 

Rural 1,40 1,25 1,59 1,23 1,35 

Urbano 1,41 1,26 1,35 1,26 1,31 

Público 1,39 1,27 1,42 1,27 1,31 

Privado 1,21 1,11 1,15 1,08 1,13 
Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

Já no setor privado, ao analisar a região Sul percebe-se que o investimento em 

anos-aluno de 1,08 vezes foi considerado satisfatório, mostrando que quase toda a 

população ingressada na Educação Básica, tiveram a competência de chegar ao final da 

3ª Série do Ensino Médio. Em resumo, quanto mais alunos chegam ao final da Educação 

Básica, menor é o custo demográfico do desperdício escolar, do contrário, se o custo 

demográfico do desperdício escolar é alto, implica afirmar que existe um número 

significativo de reprovações e abandonos. É por isso que o contexto privado da região Sul 

teve um custo demográfico considerado satisfatório, pois muitas vezes as condições 

socioeconômicas dos alunos possibilitam um investimento na qualidade do ensino, neste 

caso, no ensino particular, aumentando as chances de um aluno permanecer na escola e 

chegar ao final da Educação Básica. Ao comparar os contextos, observou-se na Tabela 7, 

que o custo demográfico do desperdício escolar é menor no setor privado em relação aos 

demais, isso em todas as grandes regiões do Brasil. 
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 5.4.2  IDADE MÉDIA DA SÉRIE 

 

Quando se pretende comparar a população escolarizada com o total da população 

em idade adequada a uma determinada série, o cálculo da idade média da série é um bom 

indicador. No Apêndice E – formulação dos indicadores da demografia escolar, tem-se a 

formulação do cálculo da idade média da série.  

Na Tabela 8, percebe-se que a idade média do 1º Ano do Ensino Fundamental, 

tanto na região Norte quanto na região Nordeste, superou os 8 anos de idade, isto é, 2 

anos a mais que a idade adequada para ingressar na Educação Básica. 

Tabela 8 - Idade média da série, nas grandes regiões do Brasil - 2010 

Série i Nordeste Sudeste Norte Sul Centro Oeste 

1º Ano 8,07 7,33 8,15 7,24 7,42 

2º Ano 10,03 8,79 10,24 9,09 9,28 

3º Ano 11,31 10,19 11,41 10,44 10,65 

4º Ano 12,15 11,27 12,18 11,53 11,69 

5º Ano 12,79 12,19 12,77 12,38 12,49 

6º Ano 13,37 13,03 13,32 13,15 13,22 

7º Ano 13,81 13,64 13,77 13,75 13,76 

8º Ano 14,18 14,12 14,14 14,20 14,19 

9º Ano 14,51 14,52 14,48 14,56 14,54 

1ª Série 14,84 14,91 15,02 15,12 14,90 

2ª Série 15,07 15,15 15,04 15,16 15,13 

3ª Série 15,35 15,47 15,32 15,48 15,43 
Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

Pode-se pensar que isso esteja ligado com as características socioeconômicas 

dessas regiões e que, portanto, espera-se que os indivíduos entrem na escola com até dois 

anos de atraso, segundo a idade adequada a série. Além disso, na 3ª Série do Ensino 

Médio, esperava-se que a idade média fosse superior a idade adequada de 17 anos, no 

entanto, em todas as grandes regiões do Brasil, a idade média nessa série varia entre 15 e 

16 anos. 

Outro ponto que chamou atenção, foi o fato dos alunos estarem com a idade média 

da série adequada na última série do Ensino Fundamental – Anos Finais, isto é, em média 

com 14 anos (adequada ao 9º Ano) e na primeira série do Ensino Médio, isto é, em média 

15 anos (adequada a 1ª Série). Entretanto, os resultados das probabilidades de transição 

nessas séries não foram tão elevados para pensar-se que essa população tenha indivíduos 

superdotados, que compensaram o tempo de atraso ao ingressar no sistema de ensino e 

que agora ao final do Ensino Fundamental encontram-se com uma idade adequada a série.  
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Se o interesse for em analisar a idade média da série por localização (rural e 

urbano) ou dependência administrativa (público e privado), pode-se usar as tabelas do 

Apêndice F – tabelas de indicadores da demografia escolar. 

 

 5.4.3  IDADE MÉDIA DE TRANSIÇÃO DA SÉRIE  

 

Outro indicador importante de análise é a idade média de transição da série. Esse 

indicador mostra qual a idade média de transição que um aluno tem ao ser promovido de 

uma série para outra mais avançada. No Apêndice E – formulação dos indicadores da 

demografia escolar, tem-se a formulação do cálculo da idade média de transição da série.  

Tabela 9 - Idade média de transição da série, nas grandes regiões do Brasil - 2010 

Série i  Série j Nordeste Sudeste Norte Sul Centro Oeste 

1º Ano (EF)  2º Ano (EF) 6,62 6,55 7,95 7,19 6,56 

2º Ano (EF)  3º Ano (EF) 6,94 6,84 10,74 9,59 6,90 

3º Ano (EF)  4º Ano (EF) 7,68 7,56 11,91 10,94 7,61 

4º Ano (EF)  5º Ano (EF) 8,55 8,44 12,68 12,03 8,51 

5º Ano (EF)  6º Ano (EF) 9,51 9,47 13,27 12,88 9,50 

6º Ano (EF)  7º Ano (EF) 10,59 10,63 13,82 13,65 10,65 

7º Ano (EF)  8º Ano (EF) 11,56 11,65 14,27 14,25 11,66 

8º Ano (EF)  9º Ano (EF) 12,54 12,68 14,64 14,70 12,66 

9º Ano (EF)  1ª Série (EM) 13,54 13,67 14,98 15,06 13,60 

1ª Série (EM)  2ª Série (EM) 14,78 14,93 15,31 15,43 14,84 

2ª Série (EM)  3ª Série (EM) 15,48 15,61 15,54 15,66 15,54 

3ª Série (EM)  Absorvente 16,67 16,85 15,82 15,98 16,76 
Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Na Tabela 9, percebe-se que a idade média de transição do 1º Ano para o 2º Ano 

do Ensino Fundamental, nas regiões Nordeste (6,62), Sudeste (6,55) e Centro-Oeste 

(6,56), se comportam com conformidade ao que se espera como resultado das análises.  

No entanto, existe uma pequena diferença ao comparar a idade média da série e a 

idade média de transição da série. Nas primeiras séries do Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais, a idade média de transição é menor que a idade média da série. Já nas ultimas 

séries do Ensino Médio, a idade média de transição apresenta valores maiores que a idade 

média da série. 

Diante dessa perspectiva, é possível pensar que nas primeiras idades o processo 

de transição de uma série para outra é facilitado pelo nível de conhecimento exposto. 
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Contudo, a medida que o nível de complexidade do conhecimento abordado aumenta, a 

dificuldade de transitar para uma série mais avançada torna as idades de transição mais 

elevadas, principalmente nas séries do Ensino Médio. 

Por fim, este projeto de pesquisa possibilitou a construção de Tabelas de Vida 

Multiestado, a partir das probabilidades de transição. Os resultados das análises tiveram 

relação direta com alguns estudos feitos por outros autores. De acordo com Soares e Alves 

(2003), a desigualdade no ingresso aos diferentes níveis de ensino ainda persiste, porém 

de forma mais amena, devido uma seletividade socioeconômica, racial, de localização 

(rural e urbano) e por tipo de dependência administrativa (público e privado). Além disso, 

notícias mais recentes publicadas por Basílio (2017), informa que o Brasil possui 2,8 

milhões de jovens entre 6 e 17 anos que estão fora da escola, segundo dados da PNAD 

(2015). Desse total, mais da metade vivem em domicílios com renda per capita de até 

meio salário mínimo. 

Possivelmente, a implementação de políticas educacionais que permitam o aluno 

da Educação Básica permaneça nas escolas, poderá assegurar níveis de qualidade 

compatíveis com o ritmo de crescimento demográfico de sua população. Além do mais, 

em um período de longo prazo, pode haver também diminuição dos níveis de 

desigualdades regionais que ainda existem em algumas regiões do Brasil.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A criação desse trabalho foi bastante relevante, pois foi possível observar o 

comportamento de uma população escolar durante sua trajetória escolar na Educação 

Básica. Os resultados das probabilidades de transição mostraram que menos da metade 

da população escolarizada transita entre as séries de ensino da Educação Básica. Então, 

se menos da metade da população escolarizada transita entre as séries de ensino, a outra 

parcela tem repetido a série de ensino ou saído do sistema educativo. Portanto, neste caso, 

as análises das expectativas de vida escolar foram fundamentais para mostrar que a 

possibilidade de um aluno se evadir é maior que a possibilidade de repetir de ano, em 

virtude de que os anos esperados de conclusão da Educação Básica estão abaixo do 

esperado para uma trajetória escolar adequada (i.e., os alunos passam menos tempo na 

escola do que os doze anos adequados a sua trajetória escolar).  

Além disso, destaca-se também que as informações apresentadas nesta pesquisa 

permitem o debate sobre a existência de fatores de condições socioeconômicas, como 

localização da escola e a dependência administrativa que tiveram resultados 

significativos. Neste sentido, percebeu-se a diferença entre as taxas de transição 

(promoção) de alunos matriculados em escolas rurais e urbanas, sobretudo no Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais. Já em comparação as dependências administrativas 

(público e privado), essa diferença se estendia por toda a Educação Básica. Quanto as 

probabilidades de transição (promoção) em um contexto rural e urbano, no Ensino 

Fundamental, os resultados mostraram diferenças em todas as grandes regiões do Brasil, 

com exceção da região Sul que ocorre apenas no Ensino Médio. Quando a comparação é 

dada pela dependência administrativa, as probabilidades de transição (promoção) foram 

mais elevadas no contexto privado, onde permaneceram estáveis por todo o Ensino 

Fundamental. Já no contexto público, essas probabilidades de transição (promoção) 

seguiram diminuindo até a primeira transição do Ensino Médio. 

Por fim, diversos fatores podem vir a explicar a baixa probabilidade de transição 

entre as séries da educação formal de ensino e também a existência de uma expectativa 

de vida escolar abaixo do esperado. Como é o caso do trabalho infantil (jovens com menos 

de 14 anos), acesso limitado as escolas rurais, falta de acessibilidade à crianças e jovens 

em condições especiais, gravidez na adolescência, envolvimento de jovens no crime 

organizado, pobreza, violência entre tantos outros. 
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APÊNDICE A 

 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DAS MATRIZES 

 

1º movimento: Tratamento e adequação dos dados do Censo Escolar, para o período de 

2010. 

 Inicialmente foram registradas as taxas de transição e de distorção idade/série para 

a criação da matriz de transição. As taxas de transição são calculadas considerando a 

proporção de alunos na condição de promovido, repetente, evadido ou migrado para o 

EJA. Por exemplo, a taxa de promovido do primeiro ano do Ensino Fundamental, 

referente à transição entre o ano x e x + t, é igual a divisão entre o número de promovidos 

entre o ano x e x + t e o total de alunos dessa etapa no ano x.  

Essas taxas de transição passaram por um processo de deduplicação e imputação 

feitos pelo próprio INEP. A deduplicação é um processo realizado sistematicamente na 

base de dados cadastrais de alunos, que tem por finalidade a identificação e tratamento de 

registros duplicados (dois ou mais registros referentes a um mesmo indivíduo). Já o 

processo de imputação busca manter a distribuição original e a coerência dos dados (i.e., 

as informações ausentes de um aluno são substituídas por informações válidas de outro 

aluno que possuem características similares).  

No que diz respeito as taxas de distorção idade/série, devemos considerar que 

essas taxas representam a proporção de alunos com mais de 2 anos de atraso escolar. 

Com os dados referentes as taxas de transição e distorção idade/série necessárias 

para a criação da matriz de transição, o próximo passo é definir as matrizes fundamentais 

para o cálculo da matriz de probabilidades de transição (com uso das taxas de transição). 

 

2º movimento: Matriz Identidade 

 A matriz Identidade é uma matriz diagonal, cujos elementos da diagonal são todos 

iguais a 1 e os outros elementos são todos iguais a zero. Ela é o elemento neutro da 

multiplicação de matrizes. 

 

3º movimento: Matriz A 

 A matriz A é calculada da seguinte forma: Matriz Identidade menos h/2, vezes a 

matriz das taxas de transição R*
ij(t, t + h). Sendo assim, temos:  

A = I – h/2 x R
*

ij(t, t + h) 
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4º movimento: Matriz B 

 Similar a matriz A, a matriz B é calculada da seguinte forma: Matriz Identidade 

mais h/2, vezes a matriz das taxas de transição R*
ij(t, t + h). Sendo assim, temos:  

B = I + h/2 x R
*

ij(t, t + h) 

 

5º movimento: Matriz Inversa de A 

 A matriz inversa de A é um tipo de matriz quadrada que quando multiplicada pela 

matriz Identidade resulta na própria matriz A. Portanto, o produto de uma matriz pela sua 

inversa resulta em uma matriz Identidade. A matriz inversa de A é expressa da seguinte 

forma:  

A-1 = [I – h/2 x R
*

ij(t, t + h)]–1 

 

6º movimento: Matriz das probabilidades de transição (com uso das taxas de transição) 

 Dado duas matrizes M e N, denomina-se matriz produto, a multiplicação dessas 

matrizes. Em outras palavras, cada elemento da matriz produto é calculado multiplicando 

os elementos da linha i da matriz M pelos elementos da coluna j da matriz N. Seguindo 

esse conceito, a matriz das probabilidades de transição é calculada multiplicando a matriz 

B pela inversa da matriz A. Sendo assim, temos:  

Q(t, t + h) = [I + h/2 x R
*

ij(t, t + h)] x [I – h/2 x R
*

ij(t, t + h)]–1 

 

7º movimento: Matriz P(t) e Matriz P(t + h) 

 Para os cálculos de uma TVME é necessário trabalhar de forma matricial, pois 

para cada idade tem-se uma combinação de transições possíveis. Nesse sentido, iniciamos 

a primeira idade supondo uma população hipotética de 100.000 indivíduos no estado 

inicial i. A matriz P(t) é uma matriz diagonal cujos elementos são a soma de cada coluna 

de P(t + h) (i.e., em cada diagonal enumera-se o total da população de cada estado, por 

exemplo, o segundo valor da diagonal de P(t) significa o número de pessoas da 2ª série à 

idade exata t, independente do estado anterior). A matriz P(t + h) representa o número de 

pessoas que na idade exata t estavam no estado i, e na idade t + h pertencem ao estado j. 

 A matriz P(t + h) = P(t) x Q(t, t + h) (equação 12). A matriz P(t) e a matriz P(t + 

h)  iram representar de forma semelhante a matriz A e a matriz B, respectivamente.  
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8º movimento: Matriz das probabilidades de transição em relação as funções de 

sobrevivência P(t) e P(t + h) 

 Seguindo o mesmo conceito do 6º movimento, a matriz de probabilidades de 

transição (usando as funções de sobrevivência) para cada idade t, é dada pelo produto 

entre a matriz P(t + h) e a matriz inversa de P(t). Sendo assim, temos: 

Q(t, t + h) = P(t + h) x P(t)–1 

 

9º movimento: Matriz hLt e  Matriz T(t) 

 A matriz hLt é obtida de forma normal, fazendo a média aritmética simples entre 

os valores Pij(t) da matriz P(t) e os valores de Pij(t + h) da matriz P(t + h). Isto é: ½h[P(t) 

+ P(t + h)] (equação 9). A matriz T(t) é obtida de forma usual, ou seja, somando todos os 

valores de hLt a partir da idade t e, portanto, não envolve operações matriciais. Então, a 

matriz T(t) é expressa da seguinte forma: Ti(t) = ∑ hLt. 

 

10º movimento: Cálculo da expectativa de vida e(t) 

 Em relação a expectativa de vida escolar que irá representar o número médio de 

anos esperados até a conclusão da Educação Básica, de pessoas vivas a partir da idade t, 

decidimos utilizar a soma do número médio de anos esperados para a conclusão de cada 

estado i na idade t. Dessa forma, temos que: se ei(t) = Ti(t) / ∑Pi(t), então e(t) = ∑ ei(t), 

onde Ti(t) e Pi(t) representa a soma das colunas das respectivas matrizes. 
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APÊNDICE B 

 

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

Tabela 10 - Taxas de transição, Nordeste, Total - 2010/2011 
NORDESTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,898           0,026 

7 0,076 0,819          0,032 

8 0,083 0,149 0,775         0,036 

9  0,203 0,189 0,813        0,041 

10   0,303 0,146 0,800       0,065 

11    0,338 0,135 0,679      0,109 

12     0,353 0,212 0,719     0,119 

13      0,446 0,162 0,771    0,114 

14       0,420 0,115 0,750   0,131 

15        0,377 0,119 0,658  0,192 

16         0,346 0,150 0,735 0,159 

17          0,494 0,106 0,101 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 11 - Taxas de transição, Sudeste, Total - 2010/2011 
SUDESTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 1ª / 2ª 2ª / 3ª 6ª / 7ª 1ª / 2ª 2ª / 3ª 9º / 1º 1ª / 2ª 2ª / 3ª ABSORVENTE 

6 0,953           0,009 

7 0,038 0,929          0,009 

8 0,033 0,062 0,899         0,009 

9  0,073 0,092 0,939        0,011 

10   0,120 0,050 0,918       0,018 

11    0,135 0,064 0,849      0,044 

12     0,148 0,107 0,858     0,048 

13      0,224 0,094 0,857    0,062 

14       0,206 0,081 0,822   0,079 

15        0,214 0,099 0,690  0,144 

16         0,194 0,166 0,776 0,131 

17          0,300 0,093 0,084 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 12 - Taxas de transição, Norte, Total - 2010/2011 
NORTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,908           0,033 

7 0,059 0,788          0,039 

8 0,102 0,173 0,761         0,040 

9  0,259 0,199 0,805        0,045 

10   0,361 0,150 0,801       0,078 

11    0,387 0,121 0,736      0,098 

12     0,381 0,166 0,743     0,120 

13      0,441 0,137 0,792    0,105 

14       0,426 0,103 0,754   0,127 

15        0,378 0,119 0,660  0,187 

16         0,360 0,153 0,716 0,172 

17          0,519 0,112 0,125 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 13 - Taxas de transição, Sul, Total - 2010/2011 
SUL - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,976           0,005 

7 0,019 0,879          0,006 

8 0,023 0,115 0,895         0,006 

9  0,101 0,099 0,920        0,009 

10   0,138 0,071 0,909       0,016 

11    0,180 0,075 0,816      0,049 

12     0,158 0,135 0,786     0,070 

13      0,238 0,144 0,799    0,080 

14       0,259 0,121 0,813   0,095 

15        0,241 0,092 0,643  0,165 

16         0,212 0,192 0,752 0,138 

17          0,288 0,110 0,079 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 14 - Taxas de transição, Centro-Oeste, Total - 2010/2011 
CENTRO-OESTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,952           0,013 

7 0,035 0,868          0,013 

8 0,037 0,119 0,868         0,014 

9  0,115 0,118 0,896        0,017 

10   0,172 0,087 0,904       0,029 

11    0,204 0,067 0,800      0,064 

12     0,215 0,136 0,806     0,075 

13      0,298 0,119 0,814    0,089 

14       0,297 0,097 0,793   0,109 

15        0,283 0,098 0,619  0,184 

16         0,257 0,197 0,720 0,170 

17          0,367 0,110 0,109 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 15 - Taxas de transição, Nordeste, Rural - 2010/2011 
NORDESTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,870           0,026 

7 0,104 0,766          0,037 

8 0,103 0,197 0,738         0,041 

9  0,257 0,221 0,769        0,049 

10   0,368 0,182 0,756       0,078 

11    0,418 0,166 0,673      0,114 

12     0,440 0,213 0,723     0,125 

13      0,509 0,152 0,763    0,129 

14       0,480 0,108 0,732   0,169 

15        0,446 0,099 0,662  0,205 

16         0,397 0,133 0,722 0,182 

17          0,558 0,096 0,088 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 16 - Taxas de transição, Sudeste, Rural - 2010/2011 
SUDESTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,906           0,012 

7 0,082 0,865          0,012 

8 0,079 0,123 0,850         0,014 

9  0,165 0,136 0,906        0,016 

10   0,242 0,078 0,885       0,035 

11    0,260 0,080 0,789      0,062 

12     0,280 0,149 0,814     0,073 

13      0,370 0,113 0,838    0,083 

14       0,340 0,079 0,803   0,111 

15        0,314 0,086 0,731  0,150 

16         0,268 0,119 0,813 0,125 

17          0,324 0,062 0,055 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 17 - Taxas de transição, Norte, Rural - 2010/2011 
NORTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,848           0,053 

7 0,099 0,704          0,064 

8 0,188 0,232 0,682         0,066 

9  0,395 0,252 0,718        0,077 

10   0,502 0,205 0,695       0,140 

11    0,542 0,165 0,711      0,132 

12     0,529 0,157 0,727     0,153 

13      0,567 0,120 0,776    0,139 

14       0,543 0,085 0,691   0,217 

15        0,503 0,092 0,707  0,176 

16         0,456 0,117 0,742 0,172 

17          0,614 0,086 0,074 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 18 - Taxas de transição, Sul, Rural - 2010/2011 
SUL - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,974           0,006 

7 0,020 0,865          0,006 

8 0,030 0,129 0,888         0,007 

9  0,121 0,105 0,911        0,012 

10   0,171 0,077 0,893       0,022 

11    0,212 0,085 0,823      0,043 

12     0,207 0,134 0,813     0,061 

13      0,274 0,126 0,831    0,072 

14       0,293 0,097 0,804   0,136 

15        0,278 0,060 0,737  0,143 

16         0,236 0,120 0,825 0,114 

17          0,278 0,061 0,040 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 19 - Taxas de transição, Centro-Oeste, Rural - 2010/2011 
CENTRO-OESTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,923           0,033 

7 0,044 0,806          0,026 

8 0,081 0,168 0,822         0,026 

9  0,202 0,152 0,856        0,033 

10   0,270 0,111 0,850       0,057 

11    0,322 0,093 0,765      0,085 

12     0,355 0,150 0,806     0,093 

13      0,428 0,101 0,822    0,103 

14       0,423 0,075 0,799   0,137 

15        0,384 0,064 0,669  0,166 

16         0,366 0,165 0,759 0,151 

17          0,449 0,090 0,067 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 20 - Taxas de transição, Nordeste, Urbano - 2010/2011 
NORDESTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,911           0,026 

7 0,063 0,845          0,030 

8 0,073 0,125 0,793         0,034 

9  0,175 0,173 0,835        0,037 

10   0,270 0,128 0,820       0,059 

11    0,297 0,121 0,680      0,108 

12     0,312 0,212 0,718     0,117 

13      0,428 0,165 0,773    0,111 

14       0,404 0,116 0,755   0,122 

15        0,360 0,123 0,658  0,191 

16         0,335 0,151 0,736 0,157 

17          0,491 0,107 0,101 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 21 - Taxas de transição, Sudeste, Urbano - 2010/2011 
SUDESTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,956           0,009 

7 0,035 0,934          0,009 

8 0,029 0,057 0,902         0,009 

9  0,066 0,089 0,942        0,010 

10   0,111 0,048 0,920       0,017 

11    0,126 0,063 0,852      0,043 

12     0,140 0,105 0,860     0,046 

13      0,219 0,094 0,857    0,062 

14       0,202 0,081 0,823   0,078 

15        0,210 0,099 0,689  0,144 

16         0,192 0,167 0,775 0,132 

17          0,299 0,093 0,085 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 22 - Taxas de transição, Norte, Urbano - 2010/2011 
NORTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,938           0,022 

7 0,040 0,834          0,026 

8 0,060 0,140 0,803         0,027 

9  0,184 0,170 0,849        0,030 

10   0,285 0,121 0,849       0,050 

11    0,306 0,101 0,744      0,087 

12     0,313 0,169 0,748     0,110 

13      0,403 0,142 0,796    0,097 

14       0,394 0,107 0,768   0,107 

15        0,347 0,125 0,657  0,188 

16         0,338 0,155 0,715 0,171 

17          0,513 0,114 0,127 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 

. 

Tabela 23 - Taxas de transição, Sul, Urbano - 2010/2011 
SUL - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,976           0,005 

7 0,019 0,881          0,006 

8 0,022 0,113 0,896         0,006 

9  0,098 0,098 0,921        0,009 

10   0,134 0,070 0,911       0,015 

11    0,176 0,074 0,816      0,049 

12     0,153 0,135 0,783     0,072 

13      0,235 0,145 0,796    0,081 

14       0,256 0,123 0,814   0,091 

15        0,238 0,095 0,640  0,166 

16         0,209 0,194 0,750 0,139 

17          0,289 0,111 0,080 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 24 - Taxas de transição, Centro-Oeste, Urbano - 2010/2011 
CENTRO-OESTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,955           0,011 

7 0,034 0,874          0,012 

8 0,033 0,114 0,873         0,013 

9  0,105 0,114 0,900        0,016 

10   0,162 0,084 0,910       0,026 

11    0,192 0,064 0,802      0,063 

12     0,202 0,135 0,806     0,074 

13      0,287 0,120 0,814    0,087 

14       0,287 0,099 0,793   0,107 

15        0,275 0,100 0,617  0,185 

16         0,249 0,198 0,719 0,170 

17          0,364 0,111 0,110 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 25 - Taxas de transição, Nordeste, Público - 2010/2011 
NORDESTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,896           0,024 

7 0,080 0,801          0,032 

8 0,089 0,167 0,751         0,037 

9  0,227 0,212 0,794        0,044 

10   0,338 0,162 0,780       0,070 

11    0,379 0,150 0,653      0,118 

12     0,396 0,229 0,696     0,130 

13      0,485 0,174 0,750    0,127 

14       0,459 0,123 0,731   0,143 

15        0,416 0,126 0,637  0,206 

16         0,383 0,157 0,717 0,169 

17          0,533 0,114 0,110 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 26 - Taxas de transição, Sudeste, Público - 2010/2011 
SUDESTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,953           0,008 

7 0,039 0,921          0,009 

8 0,034 0,070 0,887         0,009 

9  0,083 0,104 0,934        0,011 

10   0,134 0,055 0,910       0,019 

11    0,151 0,071 0,835      0,048 

12     0,167 0,117 0,845     0,053 

13      0,252 0,102 0,842    0,072 

14       0,232 0,086 0,805   0,088 

15        0,240 0,107 0,664  0,159 

16         0,217 0,177 0,754 0,144 

17          0,330 0,102 0,096 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 27 - Taxas de transição, Norte, Público - 2010/2011 
NORTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,907           0,032 

7 0,061 0,778          0,040 

8 0,107 0,182 0,750         0,041 

9  0,273 0,209 0,795        0,048 

10   0,378 0,157 0,790       0,083 

11    0,407 0,127 0,724      0,103 

12     0,403 0,173 0,730     0,127 

13      0,464 0,143 0,780    0,113 

14       0,449 0,107 0,740   0,136 

15        0,402 0,124 0,644  0,197 

16         0,383 0,159 0,702 0,179 

17          0,547 0,119 0,132 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 28 - Taxas de transição, Sul, Público - 2010/2011 
SUL - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,976           0,004 

7 0,020 0,870          0,006 

8 0,024 0,124 0,886         0,007 

9  0,109 0,107 0,916        0,010 

10   0,150 0,074 0,901       0,017 

11    0,193 0,082 0,804      0,052 

12     0,175 0,144 0,771     0,076 

13      0,257 0,153 0,784    0,088 

14       0,279 0,128 0,799   0,104 

15        0,262 0,097 0,615  0,180 

16         0,231 0,205 0,728 0,152 

17          0,315 0,120 0,088 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 29 - Taxas de transição, Centro-Oeste, Público - 2010/2011 
CENTRO-OESTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,951           0,013 

7 0,036 0,852          0,013 

8 0,041 0,135 0,852         0,015 

9  0,129 0,133 0,884        0,018 

10   0,195 0,098 0,893       0,032 

11    0,232 0,075 0,777      0,073 

12     0,247 0,150 0,786     0,085 

13      0,336 0,129 0,793    0,101 

14       0,334 0,106 0,772   0,123 

15        0,319 0,105 0,583  0,204 

16         0,289 0,213 0,690 0,187 

17          0,408 0,123 0,124 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 30 - Taxas de transição, Nordeste, Privado - 2010/2011 
NORDESTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,909           0,034 

7 0,057 0,917          0,031 

8 0,053 0,052 0,929         0,029 

9  0,062 0,042 0,935        0,021 

10   0,064 0,044 0,927       0,033 

11    0,064 0,040 0,908      0,027 

12     0,064 0,065 0,911     0,025 

13      0,077 0,064 0,916    0,027 

14       0,087 0,057 0,884   0,043 

15        0,091 0,073 0,861  0,056 

16         0,093 0,083 0,879 0,081 

17          0,119 0,040 0,024 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 31 - Taxas de transição, Sudeste, Privado - 2010/2011 
SUDESTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,950           0,015 

7 0,035 0,961          0,012 

8 0,026 0,027 0,965         0,010 

9  0,031 0,025 0,969        0,008 

10   0,037 0,023 0,961       0,012 

11    0,039 0,027 0,938      0,012 

12     0,040 0,050 0,934     0,013 

13      0,051 0,053 0,939    0,013 

14       0,060 0,048 0,921   0,029 

15        0,059 0,050 0,873  0,041 

16         0,061 0,086 0,909 0,057 

17          0,082 0,034 0,019 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 32 - Taxas de transição, Norte, Privado - 2010/2011 
NORTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,923           0,030 

7 0,047 0,932          0,030 

8 0,038 0,038 0,950         0,022 

9  0,048 0,028 0,952        0,015 

10   0,055 0,033 0,953       0,017 

11    0,054 0,030 0,937      0,019 

12     0,055 0,044 0,935     0,020 

13      0,075 0,045 0,933    0,022 

14       0,082 0,045 0,915   0,029 

15        0,083 0,056 0,890  0,041 

16         0,083 0,069 0,906 0,061 

17          0,115 0,033 0,028 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 33 - Taxas de transição, Sul, Privado - 2010/2011 
SUL - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,978           0,007 

7 0,015 0,959          0,006 

8 0,017 0,035 0,970         0,005 

9  0,026 0,025 0,964        0,006 

10   0,033 0,030 0,972       0,006 

11    0,023 0,022 0,957      0,007 

12     0,022 0,036 0,948     0,009 

13      0,029 0,043 0,945    0,010 

14       0,035 0,045 0,938   0,019 

15        0,040 0,043 0,890  0,030 

16         0,038 0,080 0,924 0,043 

17          0,054 0,033 0,014 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 34 - Taxas de transição, Centro-Oeste, Privado - 2010/2011 
CENTRO-OESTE - Taxas de Transição - Dados para matriz de transição [r*(t, t + h)] 

Idade 
Séries  

1ª / 2ª 2ª / 3ª 3ª / 4ª 4ª / 5ª 5ª / 6ª 6ª / 7ª 7ª / 8ª 8ª / 9º 9º / 1º 1º / 2º 2º / 3º ABSORVENTE 

6 0,957           0,014 

7 0,029 0,957          0,012 

8 0,020 0,031 0,959         0,012 

9  0,029 0,029 0,965        0,011 

10   0,034 0,024 0,967       0,014 

11    0,038 0,019 0,944      0,014 

12     0,034 0,042 0,935     0,013 

13      0,048 0,052 0,938    0,017 

14       0,063 0,045 0,913   0,030 

15        0,072 0,057 0,868  0,045 

16         0,069 0,087 0,893 0,069 

17          0,082 0,038 0,027 

Fonte: Dados do Censo Escolar (INEP, 2010). 
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APÊNDICE C 

 

TÁBUAS DE VIDA MULTIESTADO 

 

Tabela 35 - Tábua de Vida Multiestado, Nordeste - 2010 
t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,898 0,432 100000 69130 180983 9,06 

7 0,819 0,387 43223 39462 111853 8,30 

8 0,775 0,333 26197 26848 72391 7,57 

9 0,813 0,321 16076 16974 45543 6,84 

10 0,800 0,314 10504 11197 28569 6,12 

11 0,679 0,259 7280 7835 17372 5,40 

12 0,719 0,255 3944 4242 9537 4,67 

13 0,771 0,271 2142 2296 5296 3,92 

14 0,750 0,276 1305 1397 3000 3,14 

15 0,658 0,242 854 919 1603 2,31 

16 0,735 0,331 441 473 684 1,43 

17 0,101 0,109 422 211 211 0,50 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 36 - Tábua de Vida Multiestado, Sudeste - 2010 
t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,953 0,439 100000 67880 228238 10,18 

7 0,929 0,427 43858 38101 160358 9,27 

8 0,899 0,397 28957 28215 122257 8,36 

9 0,939 0,402 20835 21029 94042 7,46 

10 0,918 0,397 17037 17561 73013 6,58 

11 0,849 0,362 14694 15451 55452 5,73 

12 0,858 0,350 11366 12053 40000 4,89 

13 0,857 0,346 8548 9101 27947 4,05 

14 0,822 0,343 6686 7145 18846 3,20 

15 0,690 0,280 5543 6003 11701 2,34 

16 0,776 0,395 3293 3558 5698 1,44 

17 0,084 0,087 4279 2139 2139 0,50 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 37 - Tábua de Vida Multiestado, Norte - 2010 

t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,908 0,441 100000 68647 176148 8,87 

7 0,788 0,374 44132 40676 107501 8,17 

8 0,761 0,319 25531 26264 66824 7,48 

9 0,805 0,305 14900 15710 40561 6,79 

10 0,801 0,300 9187 9745 24851 6,09 

11 0,736 0,273 6010 6418 15106 5,39 

12 0,743 0,264 3498 3739 8689 4,67 

13 0,792 0,280 1979 2112 4950 3,92 

14 0,754 0,278 1244 1327 2838 3,14 

15 0,660 0,243 818 878 1511 2,32 

16 0,716 0,315 420 448 633 1,44 

17 0,125 0,126 370 185 185 0,51 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 38 - Tábua de Vida Multiestado, Sul - 2010 

t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,976 0,459 100000 67290 222474 10,27 

7 0,879 0,411 45899 40685 155184 9,33 

8 0,895 0,392 28656 28236 114499 8,39 

9 0,920 0,390 20740 21212 86263 7,48 

10 0,909 0,388 16501 17194 65051 6,59 

11 0,816 0,349 13984 14839 47857 5,73 

12 0,786 0,322 10695 11466 33018 4,89 

13 0,799 0,312 7350 7902 21552 4,06 

14 0,813 0,330 4994 5365 13650 3,22 

15 0,643 0,260 4087 4440 8285 2,36 

16 0,752 0,380 2244 2433 3845 1,47 

17 0,079 0,085 2824 1412 1412 0,53 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 39 - Tábua de Vida Multiestado, Centro-Oeste - 2010 

t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,952 0,449 100000 67800 210838 9,86 

7 0,868 0,406 44946 40063 143038 8,99 

8 0,868 0,380 27992 27833 102975 8,11 

9 0,896 0,373 19668 20285 75142 7,25 

10 0,904 0,378 14791 15488 54857 6,42 

11 0,800 0,332 12409 13227 39370 5,60 

12 0,806 0,316 8765 9398 26143 4,80 

13 0,814 0,311 5927 6363 16744 3,99 

14 0,793 0,317 4093 4393 10381 3,17 

15 0,619 0,243 3158 3421 5988 2,32 

16 0,720 0,344 1596 1722 2567 1,44 

17 0,109 0,112 1691 846 846 0,50 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 40 - Tábua de Vida Multiestado, Nordeste, Rural - 2010 
t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,870 0,429 100000 70025 171215 8,97 

7 0,766 0,363 42874 40087 101190 8,23 

8 0,738 0,311 24412 25412 61104 7,51 

9 0,769 0,294 14101 15048 35692 6,81 

10 0,756 0,282 8463 9080 20644 6,11 

11 0,673 0,242 5179 5575 11564 5,40 

12 0,723 0,245 2618 2808 5989 4,68 

13 0,763 0,258 1376 1470 3181 3,93 

14 0,732 0,258 786 837 1711 3,15 

15 0,662 0,235 479 512 875 2,32 

16 0,722 0,316 239 255 363 1,44 

17 0,088 0,104 216 108 108 0,50 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 41 - Tábua de Vida Multiestado, Sudeste, Rural - 2010 
t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,906 0,431 100000 69314 200619 10,02 

7 0,865 0,399 43146 38994 131305 9,14 

8 0,850 0,362 26856 27089 92311 8,26 

9 0,906 0,364 17871 18591 65222 7,40 

10 0,885 0,360 13377 14131 46631 6,56 

11 0,789 0,314 10700 11481 32500 5,73 

12 0,814 0,304 7086 7625 21019 4,90 

13 0,838 0,309 4583 4926 13395 4,07 

14 0,803 0,307 3183 3420 8469 3,23 

15 0,731 0,279 2340 2538 5049 2,36 

16 0,813 0,411 1396 1509 2511 1,45 

17 0,055 0,064 2005 1002 1002 0,50 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 42 - Tábua de Vida Multiestado, Norte, Rural - 2010 

t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,848 0,424 100000 69979 155093 7,94 

7 0,704 0,330 42446 40320 85114 7,37 

8 0,682 0,269 21500 22377 44794 6,81 

9 0,718 0,251 10562 11139 22416 6,25 

10 0,695 0,234 5334 5619 11277 5,68 

11 0,711 0,237 2645 2782 5658 5,08 

12 0,727 0,237 1335 1402 2876 4,45 

13 0,776 0,254 674 705 1474 3,78 

14 0,691 0,235 376 393 769 3,05 

15 0,707 0,243 208 219 377 2,27 

16 0,742 0,316 106 111 158 1,42 

17 0,074 0,092 95 48 48 0,50 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 43 - Tábua de Vida Multiestado, Sul, Rural - 2010 

t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,974 0,461 100000 67336 217760 10,31 

7 0,865 0,406 46122 41192 150424 9,37 

8 0,888 0,386 28375 28149 109232 8,44 

9 0,911 0,382 20307 20902 81083 7,54 

10 0,893 0,374 15888 16665 60181 6,65 

11 0,823 0,341 12915 13762 43515 5,79 

12 0,813 0,322 9527 10225 29753 4,94 

13 0,831 0,316 6565 7055 19528 4,10 

14 0,804 0,313 4474 4797 12473 3,25 

15 0,737 0,288 3432 3723 7676 2,38 

16 0,825 0,432 2112 2284 3953 1,47 

17 0,040 0,050 3338 1669 1669 0,52 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 44 - Tábua de Vida Multiestado, Centro-Oeste, Rural - 2010 

t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,923 0,447 100000 68154 187581 9,25 

7 0,806 0,379 44651 40872 119427 8,53 

8 0,822 0,347 25796 26159 78555 7,77 

9 0,856 0,339 16616 17384 52396 7,01 

10 0,850 0,334 11503 12188 35012 6,26 

11 0,765 0,290 8405 9003 22824 5,50 

12 0,806 0,289 5101 5465 13821 4,75 

13 0,822 0,290 3171 3393 8356 3,97 

14 0,799 0,297 2017 2154 4962 3,17 

15 0,669 0,247 1478 1593 2808 2,32 

16 0,759 0,349 750 804 1216 1,44 

17 0,067 0,080 823 412 412 0,50 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 45 - Tábua de Vida Multiestado, Nordeste, Urbano - 2010 
t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,911 0,433 100000 68715 186229 9,08 

7 0,845 0,398 43323 39056 117514 8,32 

8 0,793 0,344 27002 27426 78458 7,57 

9 0,835 0,335 17034 17863 51032 6,84 

10 0,820 0,331 11600 12309 33169 6,11 

11 0,680 0,267 8540 9182 20860 5,39 

12 0,718 0,260 4763 5124 11678 4,66 

13 0,773 0,275 2608 2797 6554 3,91 

14 0,755 0,280 1615 1730 3758 3,13 

15 0,658 0,244 1075 1159 2028 2,30 

16 0,736 0,333 560 601 869 1,43 

17 0,101 0,109 537 269 269 0,50 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 46 - Tábua de Vida Multiestado, Sudeste, Urbano - 2010 
t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,956 0,439 100000 67780 230323 10,18 

7 0,934 0,429 43872 37985 162542 9,27 

8 0,902 0,399 29104 28276 124557 8,36 

9 0,942 0,405 21039 21176 96281 7,46 

10 0,920 0,400 17326 17820 75105 6,58 

11 0,852 0,366 15035 15783 57285 5,72 

12 0,860 0,353 11740 12435 41503 4,88 

13 0,857 0,347 8871 9434 29067 4,05 

14 0,823 0,345 6954 7425 19633 3,20 

15 0,689 0,281 5792 6268 12208 2,34 

16 0,775 0,395 3436 3711 5940 1,44 

17 0,085 0,088 4459 2229 2229 0,50 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 47 - Tábua de Vida Multiestado, Norte, Urbano - 2010 

t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,938 0,448 100000 67998 190994 9,38 

7 0,834 0,397 44797 40490 122997 8,59 

8 0,803 0,347 27563 28029 82506 7,81 

9 0,849 0,336 17484 18329 54477 7,04 

10 0,849 0,335 11875 12576 36148 6,27 

11 0,744 0,291 8825 9459 23572 5,52 

12 0,748 0,275 5444 5850 14113 4,75 

13 0,796 0,288 3182 3414 8264 3,98 

14 0,768 0,289 2065 2215 4850 3,17 

15 0,657 0,245 1411 1523 2635 2,33 

16 0,715 0,317 734 788 1112 1,45 

17 0,127 0,128 647 323 323 0,51 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 48 - Tábua de Vida Multiestado, Sul, Urbano - 2010 

t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,976 0,459 100000 67287 223073 10,27 

7 0,881 0,412 45854 40601 155786 9,32 

8 0,896 0,393 28686 28238 115185 8,38 

9 0,921 0,391 20796 21250 86947 7,47 

10 0,911 0,390 16584 17266 65697 6,58 

11 0,816 0,350 14126 14982 48431 5,72 

12 0,783 0,322 10844 11623 33449 4,89 

13 0,796 0,312 7445 8003 21826 4,05 

14 0,814 0,331 5057 5433 13823 3,22 

15 0,640 0,259 4149 4508 8390 2,36 

16 0,750 0,379 2271 2462 3882 1,47 

17 0,080 0,086 2839 1420 1420 0,53 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 49 - Tábua de Vida Multiestado, Centro-Oeste, Urbano - 2010 

t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,955 0,450 100000 67762 213474 9,91 

7 0,874 0,409 44971 39965 145713 9,02 

8 0,873 0,384 28175 27940 105747 8,13 

9 0,900 0,376 19975 20557 77807 7,27 

10 0,910 0,383 15136 15817 57250 6,42 

11 0,802 0,335 12888 13722 41433 5,60 

12 0,806 0,318 9212 9872 27711 4,79 

13 0,814 0,313 6277 6736 17839 3,99 

14 0,793 0,319 4362 4682 11103 3,17 

15 0,617 0,243 3383 3665 6421 2,32 

16 0,719 0,344 1714 1849 2757 1,44 

17 0,110 0,113 1815 907 907 0,50 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 50 - Tábua de Vida Multiestado, Nordeste, Público - 2010 
t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,896 0,435 100000 69267 177021 9,07 

7 0,801 0,382 43496 40057 107753 8,30 

8 0,751 0,321 26036 26914 67696 7,56 

9 0,794 0,308 15354 16302 40781 6,84 

10 0,780 0,300 9648 10319 24479 6,12 

11 0,653 0,243 6364 6854 14160 5,41 

12 0,696 0,241 3221 3460 7306 4,68 

13 0,750 0,258 1650 1766 3845 3,93 

14 0,731 0,262 953 1017 2080 3,14 

15 0,637 0,230 588 631 1063 2,31 

16 0,717 0,313 287 306 432 1,44 

17 0,110 0,119 253 126 126 0,50 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 51 - Tábua de Vida Multiestado, Sudeste, Público - 2010 
t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,953 0,440 100000 67913 224030 10,15 

7 0,921 0,426 44031 38416 156116 9,24 

8 0,887 0,391 29063 28501 117700 8,32 

9 0,934 0,397 20574 20877 89200 7,43 

10 0,910 0,392 16728 17338 68323 6,55 

11 0,835 0,354 14283 15098 50985 5,70 

12 0,845 0,340 10779 11482 35887 4,87 

13 0,842 0,335 7857 8396 24405 4,03 

14 0,805 0,332 5964 6391 16010 3,20 

15 0,664 0,266 4749 5147 9618 2,34 

16 0,754 0,374 2671 2887 4471 1,44 

17 0,096 0,099 3168 1584 1584 0,50 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 52 - Tábua de Vida Multiestado, Norte, Público - 2010 

t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,907 0,443 100000 68718 173949 8,84 

7 0,778 0,371 44270 40978 105231 8,13 

8 0,750 0,313 25350 26166 64253 7,44 

9 0,795 0,299 14493 15309 38087 6,75 

10 0,790 0,292 8753 9292 22778 6,07 

11 0,724 0,265 5584 5963 13486 5,37 

12 0,730 0,256 3152 3367 7523 4,66 

13 0,780 0,272 1725 1839 4156 3,92 

14 0,740 0,269 1052 1120 2318 3,14 

15 0,644 0,234 666 712 1198 2,31 

16 0,702 0,302 328 349 485 1,44 

17 0,132 0,133 272 136 136 0,51 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 53 - Tábua de Vida Multiestado, Sul, Público - 2010 

t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,976 0,461 100000 67323 219025 10,24 

7 0,870 0,408 46094 41038 151703 9,29 

8 0,886 0,387 28618 28336 110665 8,36 

9 0,916 0,387 20451 20997 82329 7,45 

10 0,901 0,384 16216 16968 61332 6,56 

11 0,804 0,341 13586 14470 44363 5,71 

12 0,771 0,313 10152 10914 29894 4,87 

13 0,784 0,303 6772 7295 18979 4,05 

14 0,799 0,321 4458 4795 11684 3,21 

15 0,615 0,246 3541 3848 6889 2,35 

16 0,728 0,359 1833 1986 3041 1,46 

17 0,088 0,095 2111 1055 1055 0,52 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 54 - Tábua de Vida Multiestado, Centro-Oeste, Público - 2010 

t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,951 0,452 100000 67840 205405 9,82 

7 0,852 0,401 45234 40630 137565 8,94 

8 0,852 0,372 27851 27914 96935 8,07 

9 0,884 0,364 19196 19940 69021 7,22 

10 0,893 0,370 14134 14890 49081 6,39 

11 0,777 0,317 11614 12437 34191 5,58 

12 0,786 0,302 7815 8405 21754 4,78 

13 0,793 0,297 5045 5427 13349 3,98 

14 0,772 0,303 3311 3556 7923 3,17 

15 0,583 0,225 2424 2623 4367 2,32 

16 0,690 0,317 1127 1213 1744 1,44 

17 0,124 0,127 1061 530 530 0,50 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 55 - Tábua de Vida Multiestado, Nordeste, Privado - 2010 
t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,909 0,417 100000 68475 231985 9,69 

7 0,917 0,407 41724 36189 163510 8,99 

8 0,929 0,405 25884 24669 127322 8,26 

9 0,935 0,407 19395 19209 102653 7,49 

10 0,927 0,407 15672 15801 83444 6,69 

11 0,908 0,400 13520 13849 67643 5,87 

12 0,911 0,396 11538 11938 53794 5,03 

13 0,916 0,398 9894 10305 41856 4,17 

14 0,884 0,386 8780 9205 31551 3,30 

15 0,861 0,367 7912 8429 22346 2,39 

16 0,879 0,524 6280 6698 13917 1,46 

17 0,024 0,026 14437 7219 7219 0,50 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 56 - Tábua de Vida Multiestado, Sudeste, Privado - 2010 
t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,950 0,430 100000 67767 258496 10,62 

7 0,961 0,427 42973 36622 190729 9,76 

8 0,965 0,426 27896 26195 154107 8,87 

9 0,969 0,427 21651 21110 127912 7,96 

10 0,961 0,427 18242 18119 106802 7,05 

11 0,938 0,418 16287 16431 88683 6,13 

12 0,934 0,412 14406 14684 72252 5,21 

13 0,939 0,411 12702 13034 57567 4,29 

14 0,921 0,409 11395 11757 44533 3,37 

15 0,873 0,380 11032 11587 32776 2,43 

16 0,909 0,557 8958 9433 21190 1,47 

17 0,019 0,020 23513 11757 11757 0,50 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 57 - Tábua de Vida Multiestado, Norte, Privado - 2010 

t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,923 0,420 100000 68145 242818 10,06 

7 0,932 0,413 42034 36122 174672 9,34 

8 0,950 0,417 26417 24964 138550 8,58 

9 0,952 0,416 20252 19900 113586 7,77 

10 0,953 0,418 16614 16614 93686 6,92 

11 0,937 0,412 14539 14756 77071 6,06 

12 0,935 0,407 12743 13063 62316 5,18 

13 0,933 0,405 11171 11530 49253 4,29 

14 0,915 0,399 9975 10360 37723 3,38 

15 0,890 0,382 9355 9894 27363 2,46 

16 0,906 0,544 7704 8159 17469 1,52 

17 0,028 0,029 18620 9310 9310 0,55 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 58 - Tábua de Vida Multiestado, Sul, Privado - 2010 

t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,978 0,443 100000 67153 268503 11,00 

7 0,959 0,430 44283 37703 201350 10,07 

8 0,970 0,430 28670 26868 163647 9,12 

9 0,964 0,425 22504 21906 136778 8,18 

10 0,972 0,430 18617 18396 114872 7,23 

11 0,957 0,428 16655 16675 96476 6,28 

12 0,948 0,423 15062 15225 79802 5,34 

13 0,945 0,419 13646 13892 64577 4,39 

14 0,938 0,421 12358 12644 50685 3,45 

15 0,890 0,393 12138 12619 38041 2,49 

16 0,924 0,579 10251 10705 25422 1,53 

17 0,014 0,015 29434 14717 14717 0,55 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 59 - Tábua de Vida Multiestado, Centro-Oeste, Privado - 2010 

t r*(t, t + h) q(t, t + h) P(t) hLt T(t) e(t) 

6 0,957 0,433 100000 67575 257991 10,53 

7 0,957 0,428 43327 36926 190416 9,66 

8 0,959 0,424 28119 26428 153490 8,78 

9 0,965 0,424 21687 21148 127062 7,88 

10 0,967 0,428 18032 17871 105914 6,98 

11 0,944 0,422 16125 16220 88043 6,07 

12 0,935 0,414 14495 14752 71823 5,17 

13 0,938 0,412 12830 13157 57071 4,26 

14 0,913 0,405 11623 11998 43914 3,34 

15 0,868 0,376 10948 11485 31916 2,42 

16 0,893 0,543 8832 9292 20431 1,47 

17 0,027 0,028 22277 11139 11139 0,50 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 
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APÊNDICE D 

 

TABELAS DAS PROBABILIDADES DE TRANSIÇÃO (PROMOÇÃO) 

 

Tabela 60 - Probabilidades de transição (promoção) por regiões do Brasil -  2010 

t 
q(t, t + h) 

NORDESTE 

q(t, t + h) 

SUDESTE 

q(t, t + h) 

NORTE 

q(t, t + h) 

SUL 

q(t, t + h)      

CENTRO-OESTE 

6 0,432 0,439 0,441 0,459 0,449 

7 0,387 0,427 0,374 0,411 0,406 

8 0,333 0,397 0,319 0,392 0,380 

9 0,321 0,402 0,305 0,390 0,373 

10 0,314 0,397 0,300 0,388 0,378 

11 0,259 0,362 0,273 0,349 0,332 

12 0,255 0,350 0,264 0,322 0,316 

13 0,271 0,346 0,280 0,312 0,311 

14 0,276 0,343 0,278 0,330 0,317 

15 0,242 0,280 0,243 0,260 0,243 

16 0,331 0,395 0,315 0,380 0,344 

17 0,109 0,087 0,126 0,085 0,112 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 61 - Probabilidades de transição (promoção) por regiões do Brasil, Rural - 2010 

t 
q(t, t + h) 

NORDESTE 

q(t, t + h) 

SUDESTE 

q(t, t + h) 

NORTE 

q(t, t + h) 

SUL 

q(t, t + h)      

CENTRO-OESTE 

6 0,429 0,431 0,424 0,461 0,447 

7 0,363 0,399 0,330 0,406 0,379 

8 0,311 0,362 0,269 0,386 0,347 

9 0,294 0,364 0,251 0,382 0,339 

10 0,282 0,360 0,234 0,374 0,334 

11 0,242 0,314 0,237 0,341 0,290 

12 0,245 0,304 0,237 0,322 0,289 

13 0,258 0,309 0,254 0,316 0,290 

14 0,258 0,307 0,235 0,313 0,297 

15 0,235 0,279 0,243 0,288 0,247 

16 0,316 0,411 0,316 0,432 0,349 

17 0,104 0,064 0,092 0,050 0,080 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 62 - Probabilidades de transição (promoção) por regiões do Brasil, Urbano - 

2010 

t 
q(t, t + h) 

NORDESTE 

q(t, t + h) 

SUDESTE 

q(t, t + h) 

NORTE 

q(t, t + h) 

SUL 

q(t, t + h)      

CENTRO-OESTE 

6 0,433 0,439 0,448 0,459 0,450 

7 0,398 0,429 0,397 0,412 0,409 

8 0,344 0,399 0,347 0,393 0,384 

9 0,335 0,405 0,336 0,391 0,376 

10 0,331 0,400 0,335 0,390 0,383 

11 0,267 0,366 0,291 0,350 0,335 

12 0,260 0,353 0,275 0,322 0,318 

13 0,275 0,347 0,288 0,312 0,313 

14 0,280 0,345 0,289 0,331 0,319 

15 0,244 0,281 0,245 0,259 0,243 

16 0,333 0,395 0,317 0,379 0,344 

17 0,109 0,088 0,128 0,086 0,113 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 63 - Probabilidades de transição (promoção) por regiões do Brasil, Público - 

2010 

t 
q(t, t + h) 

NORDESTE 

q(t, t + h) 

SUDESTE 

q(t, t + h) 

NORTE 

q(t, t + h) 

SUL 

q(t, t + h)      

CENTRO-OESTE 

6 0,435 0,440 0,443 0,461 0,452 

7 0,382 0,426 0,371 0,408 0,401 

8 0,321 0,391 0,313 0,387 0,372 

9 0,308 0,397 0,299 0,387 0,364 

10 0,300 0,392 0,292 0,384 0,370 

11 0,243 0,354 0,265 0,341 0,317 

12 0,241 0,340 0,256 0,313 0,302 

13 0,258 0,335 0,272 0,303 0,297 

14 0,262 0,332 0,269 0,321 0,303 

15 0,230 0,266 0,234 0,246 0,225 

16 0,313 0,374 0,302 0,359 0,317 

17 0,119 0,099 0,133 0,095 0,127 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



98 
 

Tabela 64 - Probabilidades de transição (promoção) por regiões do Brasil, Privado - 

2010 

t 
q(t, t + h) 

NORDESTE 

q(t, t + h) 

SUDESTE 

q(t, t + h) 

NORTE 

q(t, t + h) 

SUL 

q(t, t + h)      

CENTRO-OESTE 

6 0,417 0,430 0,420 0,443 0,433 

7 0,407 0,427 0,413 0,430 0,428 

8 0,405 0,426 0,417 0,430 0,424 

9 0,407 0,427 0,416 0,425 0,424 

10 0,407 0,427 0,418 0,430 0,428 

11 0,400 0,418 0,412 0,428 0,422 

12 0,396 0,412 0,407 0,423 0,414 

13 0,398 0,411 0,405 0,419 0,412 

14 0,386 0,409 0,399 0,421 0,405 

15 0,367 0,380 0,382 0,393 0,376 

16 0,524 0,557 0,544 0,579 0,543 

17 0,026 0,020 0,029 0,015 0,028 

Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 
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APÊNDICE E 

 

FORMULAÇÃO DOS INDICADORES DA DEMOGRAFIA ESCOLAR 

 

 IDADE MÉDIA DA SÉRIE 

 

Segundo Schoen (1988), fundamentado na formulação matemática de Namboodiri 

e Suchidran (1987), o cálculo da idade média da série está definido em função do tempo 

vivido pelos sobreviventes entre as idades t e t + h, e tem a seguinte expressão 

matemática:  

∑[(𝑦 + ½𝑛) x 𝐿𝑖(t,   𝑡+ℎ)] 

∑𝐿𝑖(𝑡)
           (14) 

onde y + ½n representa o ponto médio entre as idades t e t + h. 

 

 

 IDADE MÉDIA DE TRANSIÇÃO DA SÉRIE 

 

De acordo com Schoen (1988), fundamentado na formulação matemática de 

Namboodiri e Suchidran (1987), o cálculo da idade de transição da série está definido em 

função do número de sobreviventes entre as idades t e t + h, e tem a seguinte expressão 

matemática:  

 
∑[(𝑦 + ½𝑛) x 𝑃𝑖𝑗(𝑡 + ℎ)] 

∑𝑃𝑖𝑗(𝑡 + ℎ)
                     (15) 

onde y + ½n representa o ponto médio entre as idades t e t + h. 
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APÊNDICE F 

 

TABELAS DE INDICADORES DA DEMOGRAFIA ESCOLAR 

 

 IDADE MÉDIA DA SÉRIE 

 

Tabela 65 - Idade média da série nas grandes regiões do Brasil, Rural - 2010 

Série i Nordeste Sudeste Norte Sul Centro-Oeste 

1º Ano 8,45 7,97 8,80 7,31 7,84 

2º Ano 10,43 9,76 10,67 9,30 9,96 

3º Ano 11,56 11,05 11,59 10,65 11,18 

4º Ano 12,31 11,96 12,21 11,69 12,05 

5º Ano 12,88 12,68 12,72 12,51 12,73 

6º Ano 13,39 13,34 13,19 13,22 13,33 

7º Ano 13,79 13,81 13,60 13,77 13,78 

8º Ano 14,15 14,20 13,97 14,20 14,17 

9º Ano 14,46 14,54 14,30 14,54 14,49 

1ª Série 14,79 14,89 14,87 15,11 14,84 

2ª Série 15,01 15,11 14,89 15,13 15,06 

3ª Série 15,30 15,45 15,19 15,48 15,37 
Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 66 - Idade média da série nas grandes regiões do Brasil, Urbano - 2010 

Série i Nordeste Sudeste Norte Sul Centro-Oeste 

1º Ano 7,88 7,29 7,70 7,23 7,38 

2º Ano 9,79 8,71 9,82 9,06 9,20 

3º Ano 11,15 10,12 11,17 10,41 10,58 

4º Ano 12,04 11,20 12,05 11,50 11,63 

5º Ano 12,72 12,15 12,72 12,36 12,45 

6º Ano 13,35 13,00 13,33 13,14 13,20 

7º Ano 13,81 13,62 13,80 13,74 13,75 

8º Ano 14,18 14,11 14,19 14,20 14,19 

9º Ano 14,52 14,52 14,53 14,56 14,54 

1ª Série 14,85 14,91 15,07 15,12 14,90 

2ª Série 15,08 15,15 15,08 15,17 15,14 

3ª Série 15,36 15,47 15,35 15,48 15,43 
Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 67 - Idade média da série nas grandes regiões do Brasil, Público - 2010 

Série i Nordeste Sudeste Norte Sul Centro-Oeste 

1º Ano 8,20 7,36 8,21 7,26 7,48 

2º Ano 10,22 8,90 10,32 9,19 9,46 

3º Ano 11,45 10,33 11,47 10,55 10,83 

4º Ano 12,24 11,39 12,21 11,61 11,83 

5º Ano 12,84 12,30 12,79 12,46 12,59 

6º Ano 13,39 13,10 13,32 13,20 13,29 

7º Ano 13,81 13,69 13,76 13,78 13,80 

8º Ano 14,16 14,15 14,13 14,22 14,21 

9º Ano 14,48 14,54 14,46 14,56 14,55 

1ª Série 14,81 14,91 15,01 15,12 14,89 

2ª Série 15,03 15,15 15,02 15,16 15,12 

3ª Série 15,31 15,46 15,29 15,46 15,40 
Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 68 - Idade média da série nas grandes regiões do Brasil, Privado - 2010 

Série i Nordeste Sudeste Norte Sul Centro-Oeste 

1º Ano 7,41 7,21 7,30 7,11 7,17 

2º Ano 8,67 8,35 8,50 8,29 8,32 

3º Ano 9,78 9,44 9,61 9,38 9,42 

4º Ano 10,83 10,49 10,66 10,41 10,47 

5º Ano 11,76 11,47 11,61 11,36 11,42 

6º Ano 12,62 12,39 12,50 12,26 12,34 

7º Ano 13,34 13,16 13,24 13,05 13,14 

8º Ano 13,92 13,79 13,85 13,71 13,78 

9º Ano 14,41 14,30 14,34 14,25 14,30 

1ª Série 14,84 14,78 14,99 14,90 14,77 

2ª Série 15,12 15,08 15,09 15,06 15,08 

3ª Série 15,56 15,56 15,55 15,57 15,55 
Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 
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 IDADE MÉDIA DE TRANSIÇÃO DA SÉRIE 

 

Tabela 69 - Idade média de transição da série nas grandes regiões do Brasil, Rural - 

2010 

Série i  Série j Nordeste Sudeste Norte Sul Centro-Oeste 

1º Ano (EF)  2º Ano (EF) 6,64 6,61 8,56 7,24 6,60 

2º Ano (EF)  3º Ano (EF) 6,98 6,92 11,17 9,80 6,96 

3º Ano (EF)  4º Ano (EF) 7,70 7,65 12,09 11,15 7,65 

4º Ano (EF)  5º Ano (EF) 8,55 8,53 12,71 12,19 8,54 

5º Ano (EF)  6º Ano (EF) 9,49 9,53 13,22 13,01 9,52 

6º Ano (EF)  7º Ano (EF) 10,53 10,66 13,69 13,72 10,61 

7º Ano (EF)  8º Ano (EF) 11,49 11,63 14,10 14,27 11,58 

8º Ano (EF)  9º Ano (EF) 12,49 12,62 14,47 14,70 12,59 

9º Ano (EF)  1ª Série (EM) 13,47 13,59 14,80 15,04 13,54 

1ª Série (EM)  2ª Série (EM) 14,72 14,89 15,15 15,40 14,83 

2ª Série (EM)  3ª Série (EM) 15,42 15,54 15,39 15,63 15,47 

3ª Série (EM)  Absorvente 16,63 16,86 15,69 15,98 16,74 
Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

  

Tabela 70 - Idade média de transição da série nas grandes regiões do Brasil, Urbano - 

2010 

Série i  Série j Nordeste Sudeste Norte Sul Centro-Oeste 

1º Ano (EF)  2º Ano (EF) 6,60 6,55 7,57 7,18 6,55 

2º Ano (EF)  3º Ano (EF) 6,92 6,83 10,32 9,56 6,89 

3º Ano (EF)  4º Ano (EF) 7,67 7,56 11,67 10,91 7,60 

4º Ano (EF)  5º Ano (EF) 8,55 8,43 12,55 12,00 8,50 

5º Ano (EF)  6º Ano (EF) 9,51 9,47 13,22 12,86 9,50 

6º Ano (EF)  7º Ano (EF) 10,62 10,63 13,83 13,64 10,65 

7º Ano (EF)  8º Ano (EF) 11,59 11,65 14,30 14,24 11,66 

8º Ano (EF)  9º Ano (EF) 12,56 12,68 14,69 14,70 12,66 

9º Ano (EF)  1ª Série (EM) 13,55 13,67 15,03 15,06 13,61 

1ª Série (EM)  2ª Série (EM) 14,79 14,93 15,36 15,43 14,84 

2ª Série (EM)  3ª Série (EM) 15,49 15,61 15,58 15,67 15,54 

3ª Série (EM)  Absorvente 16,68 16,85 15,85 15,98 16,76 
Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 
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Tabela 71 - Idade média de transição da série nas grandes regiões do Brasil, Público -  

2010 

Série i  Série j Nordeste Sudeste Norte Sul Centro-Oeste 

1º Ano (EF)  2º Ano (EF) 6,62 6,56 8,01 7,21 6,56 

2º Ano (EF)  3º Ano (EF) 6,96 6,85 10,82 9,69 6,91 

3º Ano (EF)  4º Ano (EF) 7,70 7,58 11,97 11,05 7,63 

4º Ano (EF)  5º Ano (EF) 8,55 8,45 12,71 12,11 8,53 

5º Ano (EF)  6º Ano (EF) 9,49 9,50 13,29 12,96 9,52 

6º Ano (EF)  7º Ano (EF) 10,56 10,65 13,82 13,70 10,65 

7º Ano (EF)  8º Ano (EF) 11,52 11,66 14,26 14,28 11,65 

8º Ano (EF)  9º Ano (EF) 12,50 12,67 14,63 14,72 12,64 

9º Ano (EF)  1ª Série (EM) 13,50 13,66 14,96 15,06 13,58 

1ª Série (EM)  2ª Série (EM) 14,72 14,89 15,29 15,42 14,78 

2ª Série (EM)  3ª Série (EM) 15,44 15,59 15,52 15,66 15,50 

3ª Série (EM)  Absorvente 16,63 16,81 15,79 15,96 16,71 
Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 

Tabela 72 - Idade média de transição da série nas grandes regiões do Brasil, Privado - 

2010 

Série i  Série j Nordeste Sudeste Norte Sul Centro-Oeste 

1º Ano (EF)  2º Ano (EF) 6,57 6,54 7,25 7,09 6,53 

2º Ano (EF)  3º Ano (EF) 6,82 6,79 9,00 8,79 6,79 

3º Ano (EF)  4º Ano (EF) 7,47 7,44 10,11 9,88 7,44 

4º Ano (EF)  5º Ano (EF) 8,35 8,31 11,16 10,91 8,31 

5º Ano (EF)  6º Ano (EF) 9,36 9,32 12,11 11,86 9,30 

6º Ano (EF)  7º Ano (EF) 10,47 10,43 13,00 12,76 10,41 

7º Ano (EF)  8º Ano (EF) 11,55 11,50 13,74 13,55 11,51 

8º Ano (EF)  9º Ano (EF) 12,60 12,55 14,35 14,21 12,56 

9º Ano (EF)  1ª Série (EM) 13,64 13,58 14,84 14,75 13,60 

1ª Série (EM)  2ª Série (EM) 14,92 14,87 15,30 15,23 14,85 

2ª Série (EM)  3ª Série (EM) 15,64 15,63 15,59 15,56 15,63 

3ª Série (EM)  Absorvente 17,06 17,09 16,05 16,07 17,08 
Fonte: Censo Escolar (INEP, 2010). 

 


