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EDUCAÇÃO

Para MEC, dado preliminar é positivo; entre os motivos da queda estaria a melhora no n.º de alunos aprovados

Lígia Formenti
BRASÍLIA

O Brasil registrou neste ano
1,13 milhão de matrículas a
menos no ensino básico do
queocontabilizadoem2008,
deacordocomdadosprelimi-
naresdoCensoEscolar.Onú-
mero representa umaqueda
no período de 2,3% do total
dasmatrículasnas redespú-
blica e particular.

Adiferença foi justificada
pelo ministro da Educação,
FernandoHaddad. “Issonão
significaquetenhaaumenta-
doonúmerodecrianças fora
da escola. Pelo contrário. Os
números estão caindo por
bons motivos”, disse. O mi-
nistroatribuiuaquedaàmu-
dançanametodologiadocen-
so – que começou a ser im-
plantada em 2006 –, à redu-
ção na taxa de repetência e
ao menor número de nasci-
mentos de crianças no País.

A redução de matrículas
destoa dos dados registra-
dos no período 2007-2008,
quando houve um aumento
de 203.940 no número de es-
tudantes. Haddad não expli-
cou, porém, porque no ano
passado, quando a nova me-
todologia do censo já estava
emuso e a tendência de que-
dadanatalidadetambémha-
via sido registrada, o núme-
ro dematrículas aumentou.

Embora os dados sejam
preliminares, aexpectativa é
dequenãohajamudançasig-
nificativa na versão final do
censo. “Haverá um ajuste,
masmuito pouco relevante”,
afirmouopresidentedoInsti-
tuto Nacional de Estudos e
PesquisasEducacionais,Rey-
naldo Fernandes. Estados e
municípiostêm30dias,apar-
tir de ontem, para avaliar os
números publicados e, se ne-
cessário, fazer correção.

No período será permiti-
do também que as escolas
que não enviaram os dados
atualizem as informações. O
Censo Escolar é usado para
calcular o Índice de Desen-
volvimentodaEducaçãoBá-
sica(Ideb),asmédiasdoExa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem)por escola e o va-
lordetransferênciaderecur-
sos públicos para alimenta-
ção, transporte, distribuição
de livros, uniformes eaporte
doFundeb– fundoqueajuda
afinanciaroensinobásicona
rede pública. O ministro ob-
servouque, casoessesdados
não seja enviados de forma
correta,háoriscodeinstitui-
ções receberem menos re-
cursosdoqueoseriadevido.

ESTABELECIMENTOS
Além da queda de matrícu-
las,osdadospreliminaresdo
censomostram que o núme-
ro de escolas registradas
também caiu no período
2008-2009. Este ano foram
contabilizados 194.546 esta-
belecimentos de ensino de
educação básica. Em 2008,
haviam sido informados
199.761.Amaiorqueda foi no
Nordeste – diferença de
3.490 escolas. No Sudeste, a
redução foi de 428.

A mudança de metodolo-
gia do censo começou a ser
implantadaem2006.Atéen-
tão, os números apresenta-
dosporcidadesemunicípios
eramgerais. Apartir daque-
le ano, tornou-se obrigatória
a identificação dos alunos, o
que permite o cruzamento
de dados para verificar, por
exemplo, se a criança estava
matriculadaemmaisdeuma
instituição. ●

†Mais informações sobre
educação na pág. A26
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