
Inscrição na 
educação básica 
diminui 2% em 2012 

• 0 Brasil tem 41.183.103 estu-
dantes matriculados nas redes 
públicas estadual e municipal de 
educação básica. Esse número 
de matrículas é 2,08% inferior à 
posição do ano passado. 

As informações fazem parte 
dos dados preliminares do Cen-
so Escolar 2012 publicados on-
tem. Nos números são contabili-
zados as escolas regulares e es-
peciais da educação infantil, fun-
damental, médio e da EJA. 

Esses dados servem de base 
para execução dos programas de 
merenda, transporte escolar, dis-
tribuição de livros, uniformes, 
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presentante do Fórum Estadual 
de EJA no Rio Grande do Sul, "O 
poder público dever ir atrás do 
analfabeto onde ele estiver, na 
cidade ou no campo." 

Nesse ponto reside a principal 
crítica: a EJA não deve se limitar 
a oferecer espaço a quem procu-
ra, é preciso incentivar o retorno 
à escola, afirma Liana Borges, re-

dadla vai deixar a escola para cui-
dar do neto. Isso não é evasão, são 
intermitências que o sistema pre-
cisa administrar se quiser mesmo 
promover a escolarização." 

Além disso, acrescenta, é preci-
so entender a relação que essa po-
pulação tem com a escola. "Se 
uma senhora está firme nos estu-
dos e, de repente, a filha engravi-

Davi Lira 
Ocimara Balmant 

Apesar de o País ter 65 mi-
lhões de adultos que não con-
cluíram o ensino fundamental 
e de ainda ostentar uma taxa 
de analfabetismo que beira os 
10% (cerca de 20 milhões de 
pessoas), as matrículas na 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) caem ano após ano. 

Dados preliminares do Censo 
Escolar 2012 divulgados ontem 
mostram que, de 2010 a 2012, 
houve uma diminuição de 11% 
no número de matriculados nos 
ensinos fundamental e médio da 
EJA. O porcentual sobe um pon-
to, para 12%, se forem considera-
dos apenas os alunos do funda-
mental (1.° ao 9.0 ano). 

No País todo, apenas cinco Es-
tados aumentaram o ofereci-
mento da modalidade. Nos ou-
tros 22, o porcentual é negativo e 
chega a mais de 20% de queda 
naqueles que têm as maiores re-
des. No Rio de Janeiro, por exem-
plo, houve redução de 34% em 
três anos. Santa Catarina e São 
Paulo estão na sequência, com 
25% e 22% de queda, respectiva-
mente (veja tabela nesta página). 

A Secretaria de Estado da Edu-
cação de São Paulo afirmou, em 
nota, que a diminuição é um re-

sultado positivo, consequência 
direta da diminuição do número 
de alunos com defasagem de ida-
de em relação às séries que cur-
sam. A nota diz, ainda, que todos 
aqueles que procuram pela mo-
dalidade são atendidos. 

Para o subsecretário de Ges-
tão de Ensino da Secretaria de 
Educação do Rio de Janeiro, An-
tonio Vieira Neto, há duas expli-
cações para o decréscimo no nú-
mero de matrículas no Estado 
"Diminuímos a distorção idade-
série e fizemos um mapeamento 
que mostrou que havia matrícu-
las duplicadas no sistema, o que 
inflava o número." 

Descaso. Se as redes comemo-
ram o menor oferecimento, os 
especialistas lamentam. "As se-
cretarias dizem que as matrícu-
las caem à medida que as pes-
soas estão ficando mais escolari-
zadas. Os dados de analfabetis-
mo mostram que isso não confe-
re", afirma Maria Clara di Pierro, 
da Faculdade de Educação da 
USP e especialista em EJA. 

Para ela, existe uma carência 
de políticas públicas voltadas ex-
clusivamente à modalidade, o 
que gera uma desarticulação do 
que é oferecido na EJA com as 
necessidades dos alunos. A con-
seqüência é a evasão e, conse-
quentemente, a decisão das re-
des de diminuir o oferecimento. 

Por isso, diz, é preciso investir 
em modelos flexivos e em esco-
las próximas dos alunos, o contrá-
rio do que tem ocorrido recente-
mente, quando muitas redes con-
centraram a oferta da EJA apenas 
em áreas centrais. "Uma pessoa 
de 50 anos que trabalha em horá-
rio comercial não consegue assis-
tir às aulas diariamente das 19 às 
23 horas e depois levar mais uma 
hora até chegar em casa." 

• Incoerência 

MARIA CLARA 
Dl PIERRO 
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"Enquanto caem as matrículas 
na EJA, continuamos a ver um 
estoque de gente fora da escola 
e com o ensino fundamental e 
médio incompletos." 

Matrícula 
no ensino 
de adultos 
cai 11% 
Valor é ainda maior em grandes redes; Rio 
teve redução de 34% e São Paulo, 22% 

* 
Análise: Roberto Catelli 

Há desinteresse de 
muitos Estados em 
investir nessa política 

Apesar dos esforços para a universaliza-
ção do atendimento das crianças nas 
séries iniciais a partir dos anos 1990, 
não se pode afirmar que caminhamos 

na direção de não precisarmos mais da Educa-
ção de Jovens e Adultos no País. 

Existe uma tendência a uma redução nas ma-
trículas nas séries iniciais da EJA, uma vez que a 
grande maioria das crianças inicia o ensino fun-
damental. Mas o mesmo não ocorre no que se 
refere à conclusão da educação básica. Analisan-
do os dados do Censo Escolar, observa-se a eva-
são de muitos jovens, especialmente a partir 
dos anos finais do ensino fundamental. Com 
isso, vemos crescer cada vez mais a presença de 
jovens na EJA. Em 2010,51% dos matriculados 
na EJA no Brasil tinham entre 18 e 24 anos e 
60,7% dos matriculados no ensino fundamen-
tal 2 tinham entre 15 e 24 anos. 

Isso não quer dizer que não existam expressi-
vos contingentes populacionais que não con-
cluíram a educação básica nas faixas etárias 
mais avançadas. Significa apenas que esses não 
estão na escola. Por quê? As razões são múlti-
plas. Faltam políticas que facilitem o acesso à 
escola, tais como transporte, políticas de saúde 
e espaço para deixar os filhos. Há a inadequação 
da escola para atender esta população, uma vez 
que dificilmente produz currículos próprios pa-
ra o segmento e insiste em manter apenas esco-
las noturnas com extensas jornadas. Há desinte-
resse de muitos Estados em investir nessa políti-
ca, mantendo a EJA em posição marginal no 
desenho da política educacional. 

Persiste ainda o estigma do fracasso escolar, 
como se aqueles que estão fora da escola fossem 
os que perderam a oportunidade na chamada 
"idade própria". A esses restaria a possibilidade 
de ocupar postos de trabalho menos qualifica-
dos ou serem, de fato, os excluídos da socieda-
de. Essa visão não leva em conta que estamos 
falando dos milhões de brasileiros que permane-
cem excluídos e poderiam ocupar os tais postos 
de trabalho qualificados que surgem em um con-
texto de desenvolvimento econômico. 
* 

É COORDENADOR DE EJA DA ONG AÇÃO EDUCATIVA 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A17.




