
EXPECTATIVA X 
REALIDADE

Tema: Educação



Expectativa:

• Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, Constituição Federal, 1988)

• Fonte: https://serenna.jusbrasil.com.br/artigos/605460083/leis-que-regem-o-sistema-educacional-brasileiro

https://serenna.jusbrasil.com.br/artigos/605460083/leis-que-regem-o-sistema-educacional-brasileiro


Realidade:
Sem Direitos: 28,2% da população não tem 

acesso a educação.

“ [...] Apesar de a educação ser garantida 
pela Constituição de 1988, tal direito é 
negado por conta de diferentes fatores de 
vulnerabilidade social, alerta a professora 
Maria da Glória Calado, psicóloga e doutora 
em Educação pela USP, onde leciona nos 
cursos de especialização em Cultura, 
Educação e Relações Étnico Raciais. Nas 
regiões mais pobres do país, muitas vezes, 
crianças e adolescentes precisam trabalhar 
para contribuir com o sustento familiar, 
como Seu Pedro. “Mesmo em metrópoles 
como São Paulo, não é raro encontrar casos 
de estudantes que vão à escola com o 
intuito principal de se alimentar com a 
merenda servida”, lamenta. “As condições 
de moradia também influenciam 
diretamente no desempenho escolar do 
educando, por conta da estrutura para a 
realização de lições de casa, por exemplo. 
Por vezes, o acesso à escola também é um 
obstáculo para o estudante, que precisa 
caminhar por longas distâncias para chegar 
à instituição de ensino”, completa [...]

Fonte: https://projetocolabora.com.br/ods8/sem-direitos-
282-da-populacao-nao-tem-acesso-a-educacao/

Pesquisa do IBGE mostra que educação brasileira 
ainda não é para todos

40% dos brasileiros com mais de 25 anos não tem ensino 
fundamental, 2/3 das crianças está fora da creche e 
analfabetismo, que persiste, é três vezes maior entre os 
negros
“Direito estabelecido pela Constituição a toda a 
população, o ensino fundamental ainda não é garantido a 
todos. Tanto que o analfabetismo ainda persiste. No ano 
passado, havia 11,3 milhões de pessoas com 15 anos ou 
mais ainda não alfabetizadas, o que perfaz uma taxa de 
6,8%. Quanto mais velha a população, maior o índice de 
analfabetismo.
A divida historia do pais com a educação do seu povo é 
ainda maior com a população negra. Enquanto 3,9% da 
população branca com 15 anos ou mais é iletrada, o 
percentual sobe para 9,1% entre os negros. Entre os 
brasileiros analfabetos com mais de 60 anos, 10,3% são 
brancos. E 27,5% são negros. [...]”

Fonte: https://spbancarios.com.br/06/2019/pesquisa-do-ibge-
mostra-que-educacao-brasileira-ainda-nao-e-para-todos

No Brasil, mais da metade da 
população adulta não tem ensino 

médio

Do total de 133,7 milhões de brasileiros com 25 
anos ou mais, 44,2 milhões (33,1%) não 
terminaram o ensino fundamental e 16,8 
milhões (12,5%) não haviam concluído o ensino 
médio em 2018. Além disso, 9,2 milhões (6,9%) 
não têm instrução formal.
Apenas 47,4% dos brasileiros com 25 anos ou 
mais completaram a educação básica obrigatória 
(educação infantil, ensino fundamental e ensino 
médio), 63,4 milhões de pessoas. Desses, 22,1 
milhões terminaram o ensino superior.
O estudo também reforça índices já conhecidos: 
o país está perto de universalizar a escolarização 
na faixa etária entre 6 e 14 anos, com 99,3% 
dessas pessoas, 25,8 milhões, matriculadas em 
2018. A taxa de escolarização entre os jovens de 
15 a 17 anos melhorou um pouco em relação a 
2017, passando de 87,2% para 88,2%. Mesmo 
assim 1,2 milhão de jovens nessa faixa etária 
estão fora da escola.
Fonte: 
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/n
o-brasil-mais-da-metade-da-populacao-adulta-
nao-tem-ensino-medio/


