
Mapa da Educação 
 
Em face dos dados preliminares do Censo Escolar 2008, mostrando que as matrículas de 
educação básica nas redes estaduais e municipais caíram 5% este ano, em relação a 2007, o 
Ministério da Educação informou que a estatística está incompleta e os resultados definitivos 
sairão no final de dezembro, por não terem sido computados ainda todos os alunos.  
 
Tais dados indicam queda nas matrículas de educação infantil (creches e pré-escolas), ensino 
fundamental, ensino médio e de jovens e adultos (EJA), o antigo supletivo. O total de 
matrículas nas redes estaduais e municipais caiu de 46,5 milhões para 43,9 milhões.  
 
Por outro lado, embora todos os municípios e Estados já tenham enviado 90% dos dados, 
como informa a diretora de Estatísticas Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Maria Inês Gomes de Sá Pestana, ela reconhece 
que as informações que faltam podem alterar o quadro. Ainda assim, e a seu ver, é possível 
fazer projeções: “No ensino fundamental, teremos queda. O médio é dúvida. O infantil tenho 
certeza que crescerá”.  
 
De qualquer modo, de acordo com aqueles dados, verifica-se que o ensino médio, considerado 
o principal gargalo do sistema educacional brasileiro, encolheu 5,5%, de vez que, no ano 
passado, escolas estaduais e municipais atendiam a 7,4 milhões de estudantes, enquanto em 
2008 são 6,99 milhões.  
 
De acordo com a diretora de Estatísticas Educacionais, os números finais serão outros, por não 
terem sido computados os referentes a 1.200 escolas de São Paulo, além das matrículas de 
Goiás, Pará e Paraíba. No caso de São Paulo, aliás, embora tenham sido enviadas as 
informações, houve problema de transferência eletrônica e o resultado preliminar não incluiu 
esses estudantes.  
 
No ensino fundamental, constata-se que a queda, até o momento, é de 4,75%, o que 
representa 1,3 milhão de alunos a menos. Invoca-se inclusive para explicá-la, como o faz a 
diretora, razões demográficas, refletidas na queda do segmento de crianças e adolescentes no 
conjunto da população. Não obstante, a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do 
IBGE, referente a 2007, mostrou aumento de 27,3 milhões para 27,6 milhões no número de 
estudantes de 7 a 14 anos.  
 
O número de matrículas é o critério em função do qual é feita, como se sabe, a divisão de 
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e dos Profissionais 
da Educação (Fundeb), os quais alcançam R$ 61,7 bilhões este ano. O MEC, por sua vez, 
busca a melhoria da qualidade da educação a partir dos princípios da autonomia, da 
colaboração, da participação, da igualdade de oportunidades e da inclusão social, buscando a 
criação de indivíduos “críticos e criativos, preparados para o pleno exercício da cidadania”. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 30 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A-18. 


