
Desafio da Educação 
 
Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad 2007), analisados pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e indicando que o Sudeste é a primeira região 
do País onde a população alcançou a média de oito anos de estudo – o mínimo estabelecido há 
duas décadas pela Constituição – refletem avanços e delineiam mudanças cuja significação é 
indiscutível, ainda que tal média tenha sido alcançada justamente no ano em que foi aprovado 
o aumento, para nove anos, da escolaridade obrigatória, fazendo com que a respectiva 
defasagem, portanto, persista.  
 
Os dados que foram analisados pelo Ipea mostram, por sinal, que a escolaridade cresceu em 
todas as regiões entre 2006 e 2007, atingindo uma média de 7,3 anos de estudo, embora o 
Nordeste tenha ficado aquém das demais, com uma média de apenas seis anos. A análise 
revelou ainda, de acordo com as conclusões do estudo elaborado a respeito, que apesar dos 
investimentos feitos com vistas à redução das desigualdades regionais, o ritmo de aumento da 
escolaridade tem sido semelhante em várias regiões, permitindo que se mantenham os 
descompassos existentes e que se busca, justamente, atenuar e suprimir. No Nordeste, por 
exemplo, de 1992 a 1997, a população passou a ter mais 2,2 anos de estudo, saindo de 3,8 
anos para seis anos, enquanto no Sudeste, que já em 1992 era a região com maior 
escolaridade, o aumento foi de 2,1 anos, e no Norte o avanço foi de apenas 1,4 ano.  
 
Ainda assim e em referência ao Nordeste, o secretário de Educação Continuada, Alfabetização 
e Diversidade do Ministério da Educação, André Lázaro, destaca que “está sendo feito pela 
nova geração o que não foi feito no passado”, tratando-se, como ele acentuou também, de 
“um investimento que vai dar resultado no médio prazo”. Por outro lado, e a seu ver, “o 
problema do Brasil hoje não é de direção, pois estamos na direção certa, o que precisamos é 
aumentar a velocidade”.  
 
A análise dos dados mostra igualmente que os mais jovens já estão estudando por mais 
tempo, o que, de acordo com o Ipea, é um reflexo direto das políticas de inclusão educacional 
implantadas a partir de 1990.  
 
Cumpre, assim, consolidar os resultados e assegurar avanços consistentes nos diferentes 
níveis de ensino, por tudo o que a Educação representa para o presente e o futuro do País e na 
amplitude das transformações que o respectivo processo incessantemente desencadeia, 
abrindo, nesta era do conhecimento, horizontes novos para os indivíduos e a coletividade, em 
prol de respostas condizentes com o ritmo do desenvolvimento científico e tecnológico, com as 
variadas interações que decorrem da própria globalização econômica.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A-18. 


