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APRESENTAÇÃO 

O Censo Escolar da Educação Básica é uma pesquisa declaratória, que 

levanta informações estatístico-educacionais sobre as diferentes etapas e modalidades da 

educação básica, realizada anualmente junto aos estabelecimentos de ensino públicos e 

privados de todo o País. 

Os resultados do Censo são utilizados por técnicos, gestores, pesquisadores 

e estudiosos da educação para a elaboração de diagnósticos e análises sobre o sistema 

educacional e também para a avaliação e acompanhamento das políticas educacionais. 

Serve, ainda, como referência para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb), que é um indicador utilizado como meta do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) e de todos os programas educacionais do Ministério da Educação. Os 

dados de matrícula do Censo Escolar são, ainda, a base de referência para a definição dos 

coeficientes de distribuição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). 

Considerando a relevância dos dados do Censo para a educação brasileira, o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por 

intermédio da Diretoria de Estatísticas Educacionais (Deed), periodicamente avalia e 

aperfeiçoa a sistemática de coleta adotada, atualizando os conceitos e os conteúdos 

utilizados. 

Em 2007, com a introdução da identificação do aluno e do professor na coleta 

de dados do Censo Escolar, foi possível retratar o alunado e o corpo docente de uma forma 

mais aperfeiçoada, permitindo que, imediatamente, fossem geradas novas possibilidades 

de tratar e utilizar as informações necessárias para a definição das políticas educacionais, 

principalmente aquelas voltadas para a qualidade do ensino. 

O propósito de organizar esta Sinopse é o de reunir as principais informações 

sobre a matrícula e sua evolução recente e sobre as turmas e estabelecimentos de ensino, 

apresentando, também, uma pequena amostra de tabelas sobre os alunos elaboradas a 

partir de novos dados coletados nos cadastros individualizados. 

 

Maria Inês Pestana 

Diretora da Deed

 4



 

INTRODUÇÃO 

Em 2005 teve início um ciclo de reformulação operacional e metodológica do 

Censo Escolar, com a montagem de um cadastro de alunos e docentes da educação 

básica, que culminou, em 2007, com a implantação do sistema Educacenso e a alteração 

da data de referência da coleta de dados do Censo Escolar para a última quarta-feira de 

maio. 

O Educacenso é um sistema informatizado de levantamento de informações 

que utiliza ferramentas web na coleta, organização, transmissão e disseminação dos dados 

dos cadastros de escolas, turmas, alunos e docentes de todos os estabelecimentos que 

oferecem qualquer uma das etapas e modalidades da educação básica. 

A utilização de cadastros de alunos e docentes, além do cadastro de escolas, 

ampliou a unidade de informação censitária e permitiu a introdução de uma série de 

melhorias no processo de registro e tratamento das informações, entre as quais merece 

especial destaque a possibilidade de identificação dos estudantes que possuem mais de um 

registro de matrícula e dos professores que exercem mais de uma função docente. 

Com a mudança da data de referência da coleta de dados do Censo Escolar 

para última quarta-feira de maio, foi possível retratar, com maior exatidão, o número de 

alunos matriculados e com freqüência regular nas escolas no ano letivo em que se realiza o 

Censo. 

Certamente os resultados finais do Censo Escolar da Educação Básica de 2007 

são um aprimoramento no conhecimento da realidade educacional brasileira. Esta Sinopse 

apresenta apenas um recorte que contempla tabelas com informações sobre matrículas e 

sua evolução recente, estabelecimentos, turmas e transportes, distribuídas segundo as 

Unidades da Federação e as regiões geográficas do Brasil, e traz um primeiro retrato dos 

alunos brasileiros montado a partir do cadastro do Censo Escolar. 

Os resultados sobre funções docentes todos os anos compõem a Sinopse 

Estatística da Educação Básica, mas, com referência a 2007, eles farão parte de um estudo 

específico sobre o professor, devido à relevância do tema para melhoria da qualidade da 

educação brasileira e pelas inúmeras possibilidades de análise dos dados individualizados 

do cadastro de docentes. 
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1. DISTRIBUIÇÃO DA MATRÍCULA E SUA EVOLUÇÃO 

As matrículas da educação básica distribuem-se principalmente entre escolas 

municipais (46,3%) e estaduais (41,3%). Em seguida vêm as escolas privadas, com 12,%. A 

etapa que concentra o maior número de matrículas é o ensino fundamental (60,6%), com 

peso ligeiramente maior nos anos iniciais (55,4%) do que nos finais (44,6%). Essa pequena 

diferença denota o equilíbrio entre as duas etapas, indicador internacionalmente 

reconhecido da qualidade do sistema educacional, por refletir um adequado fluxo ao longo 

das séries. 

 

Tabela 1 – Brasil – Matrículas por Dependência Administrativa, segundo a 
Modalidade e a Etapa de Ensino – 2007 

 

Dependência administrativa 
TOTAL 

Federal Estadual Municipal Privada Etapa / Modalidade de 
ensino 

N % N % N % N % N % 

Educação básica 53.028.928 100,0 185.095 0,3 21.927.300 41,3 24.531.011 46,3 6.385.522 12,0

Educação infantil 6.509.868 12,3 2.141 0,0 177.645 2,7 4.768.604 73,3 1.561.478 24,0

     Creche 1.579.581 24,3 974 0,1 8.651 0,5 1.040.670 65,9 529.286 33,5

     Pré-escola 4.930.287 75,7 1.167 0,0 168.994 3,4 3.727.934 75,6 1.032.192 20,9

Ensino fundamental 32.122.273 60,6 24.276 0,1 11.332.963 35,3 17.571.366 54,7 3.193.668 9,9

Anos iniciais 17.782.368 55,4 7.205 0,0 3.840.170 21,6 12.137.517 68,3 1.797.476 10,1

Anos finais 14.339.905 44,6 17.071 0,1 7.492.793 52,3 5.433.849 37,9 1.396.192 9,7

Ensino médio 8.369.369 15,8 68.999 0,8 7.239.523 86,5 163.779 2,0 897.068 10,7

Educação especial 348.470 0,7 830 0,2 55.151 15,8 68.377 19,6 224.112 64,3

Educação de jovens e 
adultos (EJA) 4.985.338 9,4 6.276 0,1 2.906.766 58,3 1.935.066 38,8 137.230 2,8

     Presencial1  4.373.155 87,7 6.243 0,1 2.383.057 54,5 1.863.199 42,6 120.656 2,8

     Semipresencial 612.183 12,3 33 0,0 523.709 85,5 71.867 11,7 16.574 2,7

Educação 
profissional2 693.610 1,3 82.573 11,9 215.252 31,0 23.819 3,4 371.966 53,6

Fonte: MEC/Inep/Deed           
1 Inclui as matrículas na EJA Integrada à Educação Profissional. 

2 Apenas as formas de integração com o ensino médio concomitante e subseqüente.  
 

Evolução 

Em relação ao ano de 2006, houve uma redução de quase três milhões na 

quantidade matrículas, o que corresponde a uma de variação de –5,2%. Essa diminuição 

está associada, em parte, à dinâmica demográfica, devido à queda na natalidade e à 

redução da população da faixa-etária correspondente principalmente ao ensino 
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fundamental. Porém, parte da queda de matrícula registrada em 2007 deve-se às 

mudanças no procedimento de coleta das informações do Censo Escolar, que, ao contar 

com informações dos indivíduos e ter a data de referência da coleta modificada, reduziu de 

maneira drástica a dupla contagem de alunos. 

Ao analisar a evolução das matrículas segundo a dependência administrativa 

do estabelecimento, conforme consta na Tabela 2, verifica-se que apenas nas escolas 

federais houve crescimento de 4,5% de matrículas, embora, como foi ressaltado 

anteriormente, a quantidade de matrículas seja muito pequena diante do conjunto da 

educação básica (apenas 7.974). As matrículas na rede estadual diminuíram 5,4%, na rede 

municipal 2,8% e na rede privada 13,1%.  

Entre as modalidades e etapas, a maior redução ocorreu na educação de 

jovens e adultos (11,2%) e a menor, no ensino fundamental (3,5%). 

 

Tabela 2 – Brasil – Evolução de Matrículas por Dependência Administrativa, 
segundo a Etapa e Modalidade de Ensino – 2006 e 2007 

Dependência administrativa 
Total 

Federal Estadual Municipal Privada Etapa / Modalidade de 
ensino 

Diferença % Diferença % Diferença % Diferença % Diferença % 

Educação básica -2.913.119 -5,2 7.974 4,5 -1.248.267 -5,4 -712.145 -2,8 -960.681 -13,1

Educação infantil -506.227 -7,2 -330 -13,4 -65.334 -26,9 -51.632 -1,1 -388.931 -19,9

     Creche 151.639 10,6 41 4,4 -8.931 -50,8 141.725 15,8 18.804 3,7

     Pré-escola -657.866 -11,8 -371 -24,1 -56.403 -25,0 -193.357 -4,9 -407.735 -28,3

Ensino fundamental -1.160.390 -3,5 -755 -3,0 -492.149 -4,2 -393.177 -2,2 -274.309 -7,9

Anos iniciais -556.232 -3,0 -256 -3,4 -187.678 -4,7 -257.174 -2,1 -111.124 -5,8

Anos finais -604.158 -4,0 -499 -2,8 -304.471 -3,9 -136.003 -2,4 -163.185 -10,5

Ensino médio -537.451 -6,0 1.349 2,0 -344.868 -4,5 -22.266 -12,0 -171.666 -16,1

Educação especial -27.018 -7,2 -58 -6,5 -7.444 -11,9 -490 -0,7 -19.026 -7,8

Educação de jovens e 
adultos (EJA) -630.953 -11,2 5.073 421,7 -320.014 -9,9 -245.325 -11,3 -70.687 -34,0

     Presencial1 -488.235 -10,0 5.040 419,0 -170.762 -6,7 -263.353 -12,4 -59.160 -32,9

     Semipresencial -142.718 -18,9 33 0,0 -149.252 -22,2 18.028 33,5 -11.527 -41,0

Educação 
profissional2 -51.080 -6,9 2.695 3,4 -18.458 -7,9 745 3,2 -36.062 -8,8

Fonte: MEC/Inep/Deed          
1 Inclui as matrículas na EJA Integrada à Educação Profissional. 

2 Apenas as formas de integração com o ensino médio concomitante e subseqüente.  
 

Como era de se esperar, o mesmo movimento de queda é observado nas 

regiões e nos Estados. A maior diminuição ocorreu na Região Nordeste (7,6%), sendo mais 

acentuada na Paraíba (11,1%), em Pernambuco (8,4%) e na Bahia (8,4%). Em todos os 

casos, as taxas de redução foram mais elevadas na rede privada. Foram verificados 
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pequenos aumentos de matrícula nas redes municipais de Roraima (4,3%), Mato Grosso do 

Sul (2,0%), Espírito Santo (1,4%) e Acre (0,7%).  

 

2. DISTRIBUIÇÃO DA MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Segundo dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes 

e Bases para a Educação Nacional – LDB), é dos municípios a responsabilidade principal 

pela oferta da educação infantil – por isso a participação das redes estaduais nessa etapa 

de ensino é irrisória. As escolas municipais respondem por 73,3% do total de matrículas, 

ficando as escolas privadas com 24%.  

 

Evolução 

Em comparação com os dados de 2006, houve queda de 7,2% no 

atendimento, o que se repetiu em todas as regiões, com alguma variação entre as unidades 

federadas. No entanto, esta queda esconde um crescimento e um movimento de 

reorganização do ensino no Brasil, como se verá na análise do comportamento das duas 

etapas que compõem a educação infantil separadamente, a creche e a pré-escola. 

 

Creche 

Em consonância com a legislação, a matrícula em creche concentra-se nas 

escolas municipais (65,9%), cabendo ainda uma expressiva parcela à rede privada (33,5%). 

 

Evolução 

A creche é a única etapa da educação básica que registra aumento de 

matrículas em 2007 quando comparada com 2006, na ordem de 10,6%, passando de 1,4 

milhões para mais de 1,5 milhões de matrículas. Esse crescimento pode estar associado à 

implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que, em 2006, ampliou a abrangência 

do financiamento para outras etapas de ensino da educação básica, incorporando as 

creches municipais, e, em 2007, estendeu o financiamento para as creches comunitárias, 
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confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o poder público 

municipal. 

As maiores taxas de aumento de matrículas em creche localizam-se em 

Sergipe (38,1%), Mato Grosso do Sul (24,0%), Espírito Santo (20,7%), Minas Gerais 

(16,3%) e Rondônia (14,7%). Considerando somente as redes municipais, o maior 

crescimento das matrículas registrou-se em Sergipe (43,8%), Mato Grosso do Sul (39,1%), 

Pernambuco (26,6%) e Bahia (24,6%).  

Convém destacar que houve queda de matrículas no Distrito Federal (16,9%), 

no Maranhão (6,1%) e no Pará (1,9%).  

 

Pré-escola 

As escolas do sistema municipal responderam por 75,6% das matrículas, 

enquanto as da rede privada participaram com 20,9%. A matrícula em escolas estaduais é 

residual.  

 

Evolução 

Na comparação com os resultados de 2006, observa-se acentuada diminuição 

de matrículas em todas as regiões. Nesse caso, é importante ressaltar que está em curso 

uma reorganização do sistema de ensino brasileiro, que amplia o ensino fundamental para 

nove anos, com a transferência dos alunos de seis anos de idade da pré-escola para o 

primeiro ano do ensino fundamental. Por isso, vale observar também o movimento das 

Unidades da Federação na estruturação do ensino fundamental de 9 anos, e, nesse caso, 

as matrículas crescem em 24 das 27 unidades federadas. 

Considerando somente a variação de matrículas na pré-escola, as maiores 

oscilações negativas entre 2007 e 2006 ocorreram no Paraná (28,6%), na Paraíba (20,4%), 

em Tocantins (18%) e no Distrito Federal (18%). Em apenas dois Estados foram registrados 

aumentos de matrículas: Acre (5%) e Roraima (2,3%).  
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3. DISTRIBUIÇÃO DA MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL1

A participação das redes municipais corresponde a 54,7% das matrículas, 

cabendo às redes estaduais 35,3%, enquanto as escolas privadas atendem menos de 10%, 

restando às federais 0,1%.  

A distribuição da matrícula bem reflete a proposição da LDB quanto à 

responsabilidade compartilhada por Estados e municípios na oferta do ensino fundamental. 

No entanto, como se verá adiante, os municípios tendem a se especializar no atendimento 

às séries iniciais de ensino fundamental. 

 

Evolução 

Em relação a 2006, a queda de 3,5% no total de matrículas revela a 

continuação de uma tendência que se observa desde 2003, associada a variáveis 

demográficas e a políticas de correção de fluxo, embora não se possa deixar de considerar 

o ajuste metodológico efetuado no Censo Escolar em 2007.  

Cabe destacar a diminuição de matrículas nas redes estaduais em todos os 

Estados nordestinos, principalmente em Alagoas (14,2%) e no Ceará (13,2%). Nas redes 

municipais da Região Nordeste, a matrícula diminuiu 4,9%.  

 

Ensino fundamental – anos iniciais2

As matrículas dos anos iniciais continuam concentradas nas redes municipais 

(68,3%), embora a participação das redes estaduais seja significativa (21,6%), mostrando-se 

superior à das escolas privadas (10,1%).  

As Regiões Nordeste (80,3%) e Norte (70,6%) apresentam as maiores 

concentrações de matrículas desta etapa nas redes municipais. 

Dentre os Estados, destaca-se a municipalização no Paraná (87,8%), na 

Bahia (87,6%), no Maranhão (85,6%), no Ceará (83,2%), no Pará (82,5%) e em Alagoas 

(81,8%). 

                                            

1 Inclui a organização do ensino fundamental em 8 e 9 anos. 
2 Inclui da 1ª à 4ª série do ensino fundamental de 8 anos e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de 9 anos. 

 10



 

Evolução 

A tendência à municipalização na fase inicial do ensino fundamental parece 

ter reduzido seu ritmo, pois a participação das escolas estaduais manteve os níveis de 

2006.  

Em comparação com os resultados desse ano, as maiores quedas ocorreram 

no Nordeste (6,2%), com destaque para a Bahia (9,0%) e Pernambuco (7,7%), e no 

Centro-Oeste (5,2%), sobretudo em Mato Grosso (7,8%) e Goiás (7,7%). 

As Regiões Norte e Sudeste apresentam pequena queda nas matrículas, de 

2,9% e 0,9%, respectivamente. 

Na Região Sul, a redução registrada em Santa Catarina (2,6%) foi 

compensada pelo aumento observado no Paraná (3,3%) e no Rio Grande do Sul (0,2%), de 

modo que, no total, a região teve aumento de 0,7%. 

 

Ensino fundamental – anos finais3

Ainda que haja maior concentração das matrículas desta etapa nas redes 

estaduais (52,3%), a presença das redes municipais é forte (37,9%). Já as escolas privadas 

respondem por menos de 10% das matrículas, restando uma porcentagem irrisória de 

matrículas em escolas federais.  

A Região Sul apresenta a maior concentração de matrículas nas redes 

estaduais (67,9%) e a Região Nordeste, a menor (34,1%). A presença mais significativa das 

redes privadas encontra-se no Distrito Federal (18,7%) e no Rio de Janeiro (16,1%). A 

menor presença dessas redes localiza-se em Estados da Região Norte: Roraima (5%), 

Tocantins (4,9%) e Amazonas (4,7%).  

Entre os Estados, Paraná (89,5%), Roraima (88,5%) e Amapá (84%) mostram 

as maiores concentrações de matrícula em redes estaduais. 

 

 

                                            
3 Inclui da 5ª à 8ª série do ensino fundamental de 8 anos e do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de 9 anos. 
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Evolução 

Em relação ao ano anterior, observa-se ligeira queda no total de matrículas 

nesta etapa de ensino (4,0%), igualmente distribuída entre as redes escolares. As maiores 

quedas ocorreram no Nordeste (6,7%) e no Centro-Oeste (6,2%), destacando-se os Estados 

da Paraíba (11,4%), de Mato Grosso (11,2%), da Bahia (7,6%) e do Piauí (7,0%). 

 

Ensino fundamental de 9 anos4 (EF9A) 

Comparando a quantidade de matrículas do ensino fundamental de 8 anos e 

de 9 anos, observa-se um equilíbrio no número de matrículas entre os dois modelos de 

ensino fundamental. O de oito anos ainda responde por 55,7 % do total.  

No entanto, cabe ressaltar que a adesão de Estados e municípios ao ensino 

fundamental de 9 anos é um fato que vem evoluindo ano a ano, conforme pode ser 

observado nos dados de matrículas do Censo dos últimos três anos. Nesse nível de ensino, 

em 2005, foram registradas 24,2% das matrículas; em 2006 essa proporção aumentou para 

32%; e, em 2007, representou 44,3% do total das matrículas. 

As diferenças regionais na aceitação ao modelo do ensino fundamental de 9 

anos são muito marcantes: a porcentagem varia de 15,4% das matrículas do ensino 

fundamental, na região Sul, até 73,5% no Centro Oeste, onde está a maior adesão ao 

modelo de 9 anos. 

Entre os Estados que apresentam as maiores taxas de adesão ao ensino 

fundamental de 9 anos estão: Rio Grande do Norte (99,4%), Ceará (98,4%), Mato Grosso 

do Sul (96,5%), Rio de Janeiro (95,9%), Minas Gerais (95,2%), Goiás (91,6%) e Tocantins 

(91,2%). Entre os de menores taxas estão: Amapá (3,1%), Paraná (5,5%), Acre (6,4%), 

Pará (7,9%) e Roraima (9,5%). 

Por dependência administrativa 

A quantidade de matrículas nas redes municipais é maior neste tipo de 

organização do ensino fundamental (60,9%), enquanto as estaduais abrigam 27,4% e as 

escolas privadas, 11,7%. 
                                            
4 A Lei nº 11.114, de maio de 2005, torna obrigatório a matrícula das crianças de 6 anos no EF9A, e a Lei 
nº 11.274, de fevereiro de 2006, dispõe sobre o EF9A e estabelece até o ano de 2010 o prazo para 
implantação compulsória do ensino fundamental de 9 anos no País. 
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No Estado de Tocantins, na Região Norte, a presença estadual (55,1%) supera 

a municipal (40%). São Paulo e o Distrito Federal são as únicas unidades federadas em que 

a rede privada concentra mais que a metade das matrículas nesta modalidade, com 53,0% 

e 53,4% para cada um desses Estados. 

 

Evolução 

Os Estados de Mato Grosso do Sul, de Sergipe e do Amapá apresentam os 

maiores crescimentos para o período de 2006/2007, enquanto nos estados do Rio Grande 

do Norte, Minas Gerais e Paraná houve redução na proporção de matrículas no ensino 

fundamental de 9 anos. 

 

4. DISTRIBUIÇÃO DA MATRÍCULA NO ENSINO MÉDIO5

Os resultados de 2007 consolidam o mandamento preconizado no art. 10 da 

LDB, que coloca o ensino médio sob a responsabilidade da esfera estadual, uma vez que as 

escolas estaduais respondem por 86,5% das matrículas. As demais matrículas distribuem-se 

entre as escolas privadas (10,7%), as municipais (2%) e as da rede federal de ensino (0,8%). 

Essa distribuição está presente em todas as regiões, com pequenas variações. 

A maior concentração do ensino médio em redes estaduais é registrada na região Norte 

(92,9%), enquanto a menor está na Região Sudeste (84,9%).  

As unidades federadas com maiores taxas de participação estadual na 

matrícula localizam-se na Região Norte: Acre (92,3%), Pará (92,9%), Amapá (93,3%), 

Tocantins (94,1%) e Amazonas (94,3%).  

A presença mais significativa das escolas privadas está no Distrito Federal 

(21,7%) e no Espírito Santo (15,4%).  

 

Evolução 

Em relação ao ano anterior, houve queda de 6% nas matrículas do ensino 

médio, constatando-se as maiores reduções na rede privada (16,1%).  

                                            
5 Inclui matrículas no ensino médio integrado à educação profissional e magistério/normal. 
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A maior redução regional ocorreu no Sudeste (6,8%), liderada pelo Rio de 

Janeiro (12,2%), seguido pelas regiões Nordeste (6,2%), Sul (5,5%), Centro-Oeste (5,4%) e 

Norte (3,3%).  

 

5. DISTRIBUIÇÃO DA MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL6

Em 2007, foram identificados na educação básica 654.606 de matrículas de 

alunos portadores de necessidades educacionais especiais, o que corresponde a 1,2% do 

total da matrícula nesse nível de ensino.  

As matrículas na educação especial estão distribuídos entre as redes de ensino 

municipal (38,2%), privada (37,3%) e estadual (24,3%). A participação da matrícula nas 

escolas federais é mínima (0,2%). 

As matrículas da educação especial são mais numerosas na Região Sudeste, 

com 44,1%, seguida pela Região Sul, com 22,6%, dado que difere dos resultados de 

matrículas para o conjunto da educação básica, onde as matrículas são mais concentradas 

nas regiões Sudeste e Nordeste, com 38,8% e 31,5% do total de matrículas de cada uma 

das regiões. 

Em relação ao tipo de atendimento oferecido pelas escolas, 46,8% das 

matrículas são atendidas em classes comuns do ensino regular e da educação de jovens e 

adultos (EJA), 41,3% em escolas exclusivamente especializadas e 11,9% em classes 

especiais do ensino regular e da EJA. 

Entre as escolas públicas, predomina o atendimento educacional em classes 

comuns do ensino regular, pois 69,7% das matrículas da educação especial, o que evidencia 

a anuência dos gestores e educadores públicos à proposta de fortalecimento da inclusão 

educacional7 (Tabela 3). 

Já as escolas privadas adotam, preferencialmente, o atendimento educacional 

exclusivamente especializado, com 87,4% do total das matrículas da educação especial em 

escolas especializadas e exclusivas para alunos portadores de necessidades educacionais 

especiais, situação inversa em relação ao atendimento dispensado nas escolas públicas.  

                                            
6 A educação especial é uma modalidade de educação escolar oferecida aos alunos portadores de necessidades educacionais 

especiais, com o atendimento educacional em classes comuns e em classes especiais do ensino regular e da EJA e em escolas 
especializadas. 

7 O Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, vinculado à Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação  
(2003), objetiva fomentar a política de construção de sistemas educacionais inclusivos nos municípios brasileiros. 
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É oportuno ressaltar a importância dos dados de matrículas das escolas privadas 

que se enquadram nas categorias comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins 
lucrativos com atuação exclusiva na educação especial e conveniadas com o poder público.  

A atual Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundeb, admite, para efeito do 

cálculo do coeficiente de distribuição de recursos, o cômputo das matrículas nessas escolas. 

Essa legislação certamente representa um estímulo ao aumento de matrículas em escolas 

especializadas, o que deve ser observado nos resultados dos próximos Censos. 

 

Evolução 

Em relação a 2006, a matrícula da educação especial em 2007 decresceu 6,6%, 

o que corresponde, em números absolutos, a menos 46.018 alunos. A Região Nordeste foi a 

que apresentou a maior queda de matrículas (20,5%) e a Sudeste foi a única em que a 

variação em relação a 2006 foi positiva, com um insignificante acréscimo de 0,9%. 

Deve-se considerar que o atendimento em classes comuns,8 caracterizado pela 

inclusão escolar, apresentou progressivo crescimento nas escolas brasileiras, conforme os 

resultados do Censo Escolar de 2004 a 2006. Em 2004, 34,5% das matrículas da educação 

especial encontravam-se em classes comuns; em 2005, essa proporção equivalia a 41,0% 

das matrículas; em 2006, a 46,4% das matrículas e, em 2007, praticamente manteve-se igual 

a do ano anterior (46,8 %). 
 

                                            
8 A LDB estabelece o atendimento preferencial em salas de aulas comuns do ensino regular. 
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6. DISTRIBUIÇÃO DA MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)9

As matrículas nesta modalidade de ensino estão distribuídas principalmente 

nas escolas das redes estaduais (58,3%) e municipais (38,8%). A participação das escolas 

privadas é de 2,8% e a da rede federal é de 0,1%.  

Aproximadamente 3,4 milhões de matrículas (67,7%) da EJA presencial e 

semipresencial pertencem ao ensino fundamental e cerca de 1,6 milhões (32,3 %), o ensino 

médio.  

A maior concentração das matrículas da EJA na rede estadual aparece no 

Distrito Federal (94,1%), em Roraima (84,5%) e em Mato Grosso do Sul (80,8%).  

Nos cursos semipresenciais predomina a oferta de matrículas entre as escolas 

estaduais, com 85,5% do total. Nesses cursos, a maior concentração de matrículas das 

redes estaduais encontra-se na Região Sudeste (91,3%) e a menor, nas Regiões Sul e Norte 

(cerca de 66%).  

Nos cursos presenciais, a participação das redes municipais é mais expressiva 

(42,7%), chegando a cerca de três quartos do total no Maranhão. 

Deve-se ressaltar que o Censo Escolar de 2007 incluiu os cursos do ensino 

médio da modalidade EJA integrados com a educação profissional de nível médio.10 Os 

resultados são ainda tímidos, por se tratar de um programa relativamente novo, mas é 

importante registrar 9.747 matrículas sobretudo em escolas federais e da rede privada. 

 

Evolução 

Observa-se redução de 11,2% nas matrículas da EJA, na comparação com 

2006. A maior queda foi no setor privado. Parte dessa diminuição pode ser explicada pelas 

modificações metodológicas introduzidas no Censo, pois se observou que era muito comum, 

até 2006, a matrícula na EJA ser computada por disciplina ou módulo e não por indivíduo. 

Houve grandes quedas em todas as regiões, com destaque aos seguintes 

Estados: Santa Catarina (31%), Tocantins (26,2%), Goiás (25,2%) e Piauí (25,2%). Somente 

                                            
9  A Educação de Jovens e Adultos é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade no ensino fundamental e médio na 

idade própria (Lei nº 9.394 – LDB). 
10  Decreto nº 5.840, de 13 de junho de 2206. 
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em quatro Estados foram registradas taxas de crescimento: Minas Gerais (14,5%), Mato 

Grosso (5,5%), Paraná (3,8%) e Mato Grosso do Sul (2,1%).  

 

7. DISTRIBUIÇÃO DA MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL 
MÈDIO

 

Considerando que o Censo Escolar de 2007 levanta informações dos cursos 

de educação profissional desenvolvidos nas três formas de articulação com o ensino 

médio (subseqüente, concomitante e integrada), os dados de matrículas aqui 

apresentados incluem a soma das três formas, mesmo que os alunos dos cursos 

integrados tenham sido também analisados no ensino médio.11  

Quanto à distribuição dos 780.162 alunos matriculados nos cursos de 

educação profissional técnica, a rede privada de ensino responde pelo maior número das 

matrículas (49,6%) . A rede estadual atende 32,5% das matrículas, a federal tem a seu 

encargo 14,1% e a municipal responde por 3,9%.  

A participação das escolas privadas é mais elevada nas Regiões Sudeste 

(59,3%) e Centro-Oeste (54,6%), havendo, no entanto, grande variação entre os Estados. 

No Piauí e em Sergipe, o setor privado não chega a representar 10%, em contrapartida, o 

peso do setor é bem elevado em Rondônia (76,0%), em Minas Gerais (68,3%) e em Mato 

Grosso do Sul (68,9%). 

Na rede estadual, a Região Sul concentra o maior número de matrículas 

(com 49,8%), destacando-se o Estado do Paraná (70,1%). Entre as escolas federais, as 

matrículas são mais numerosas no Nordeste (38,9%) e no Norte (34,7%). 

De acordo com a articulação com o ensino médio, as matrículas da educação 

profissional distribuem-se da seguinte forma: 48,3% nos cursos subseqüentes, 40,6% nos 

concomitantes e 11,1% nos cursos integrados ao médio.  

O Estado de São Paulo concentra o maior número de matrículas nessa 

modalidade e responde por 33,2% do total do País, sendo maioria nos cursos 
                                            
11 Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme os termos do Decreto de nº 5.154 de 23 de julho de 2004, 

são desenvolvidos em articulação com o ensino médio nas formas: integrada (para os alunos que fazem o ensino médio na 
mesma escola e com uma única matrícula para os dois cursos), concomitante (para os alunos que fazem o médio com 
matrículas distintas para os dois cursos) e subsequente (para os que já possuem o diploma do médio). Os resultados desses 
cursos estão apresentados nas tabelas de nº 2.32, 2.33 e 2.34. 
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concomitantes e subseqüentes. Nos cursos integrados é o Estado do Paraná que mais se 

destaca pelo número de matrículas. 

 

Evolução 

A variação de matrículas em relação a 2006 decresceu em 3,3%. Considerando 

dados nas regiões, a queda foi maior no Norte e no Nordeste, em torno de -8% para cada 

uma delas e menor no Centro-Oeste e no Sudeste, com cerca de -1,5% em ambas, 

conforme os dados da tabela 4 apresentada a seguir. 

 

2006 2007 Variação 
(%) 2006 2007 Variação 

(%) 2006 2007 Variação 
(%) 2006 2007 Variação 

(%)

Brasil 806.498   780.162   -3,3 332.603 316.998 -4,7 412.087 376.612 -8,6 61.808 86.552 40,0
Norte 33.572 30.750 -8,4 11.231 3.831 -65,9 18.131 20.898 15,3 4.210 6.021 43,0
Nordeste 110.329 101.656 -7,9 28.101 22.721 -19,1 66.379 51.986 -21,7 15.849 26.949 70,0
Sudeste 453.603 446.781 -1,5 230.016 230.470 0,2 201.464 187.272 -7,0 22.123 29.039 31,3
Sul 178.928 171.342 -4,2 53.575 50.281 -6,1 106.859 98.774 -7,6 18.494 22.287 20,5
Centro-Oeste 30.066 29.633 -1,4 9.680 9.695 0,2 19.254 17.682 -8,2 1.132 2.256 99,3

Fonte: Mec/Inep/Deed.

Região 
Geográfica

Tabela 4 - Número de Matrículas e Variação Percentual da Matrícula na Educação Profissional, pelas formas de 
articulação com o Ensino Médio, segundo Regiões Geográficas - 2007

Total Concomitante Subsequente Integrado ao Ensino 
Médio

 

 

Ao observar a evolução das matrículas da Educação Profissional segundo o 

foco da articulação com o Ensino Médio, houve aumento de matrículas nos cursos 

integrados, na ordem de 40,0% em relação ao ano de 2006, sendo que nas regiões 

Centro-Oeste e Norte o crescimento de matrículas foi de 99,3% e 70 %, respectivamente 

para cada uma delas.  

 Quanto à queda na variação dos dados do concomitante (4,7%) e subsequente 

(8,6%) merece referência os resultados dos cursos concomitantes registrados na Região 

Norte (-65,7%) e nos dados dos subsequentes da região Nordeste (-21,7%). 
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