
EDUCAÇÃO melhorou, mas em 
ritmo insuficiente e sem reduzir 
as desigualdades. Pobres, ne-
gros, quem vive no meio rural e 
na periferia das grandes cidades 

e está nas regiões Norte e Nordeste do País 
sofrem com a falta de acesso ao ensino de 

qualidade. A análise é de Jorge Abrahão, 
diretor da área social do Instituto de 

Pesquisas Aplicadas (Ipea), que 
comparou os dados da Pnad para 
avaliar a educação entre 1992 e 
2009. A boa notícia é que nesse 
período a escolaridade do bra-
sileiro aumentou. A média dos 
anos de estudos da população 

com 15 anos ou mais atingiu 7,5 
anos em 2009.O Norte e o Nordeste 

estão abaixo dessa média, 
com 7,1 e 6,3, respectiva-
mente. Segundo Abrahão, 
nesses estados, as melhoras 
em termos relativos são 
profundas: "Partia-se de 
um estágio muito ruim". O Ipea aponta ainda 
que, "no quesito cor/raça, observa-se que os 
negros têm 1,7 ano de estudo, em média, me-
nos que os brancos". A população urbana 
tem, na média, 3,9 anos de estudo a mais que 
a população rural, atingindo 8,7 anos. A ren-
da continua um fator de exclusão. Se dividir-
mos a população com 15 anos ou mais por 
renda em cinco partes, os mais ricos estu-
dam, em média, 10,7 anos, ante 5,5 anos da 
quinta parte mais pobre da população - pra-
ticamente o dobro. Quanto ao analfabetismo, 
retrato do descaso histórico dos governos, o 
índice é de 9,7%. Isso significa que 14 milhões 
de brasileiros com mais de 15 anos ainda não 
são capazes de ler ou escrever. Abrahão afir-
ma ser preciso meia década para garantir os 
oito anos mínimos de estudos previstos pela 
Constituição. Mesmo assim, continuaremos 
longe dos 11 anos, em média, de educação bá-
sica registrados pelos países desenvolvidos. 
Temos um longo caminho pela frente. 
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