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● Uma liminar expedida ontem
afirma que o Ministério da Educa-
ção não precisará recolher os
exemplares do livro didático Por

Uma Vida Melhor, distribuído a
escolas públicas do País.

O pedido de recolhimento ocor-
reu em razão da polêmica causa-
da pelo capítulo em que frases
como “os menino pega o peixe”
apareciam como tendo uso acei-
tável na norma popular.

Em sua decisão, o juiz Wilson
Zauhy Filho, da 13ª Vara Federal

Cível de São Paulo, afirma que
concedeu a liminar porque foram
apresentados pareceres técnicos
de especialistas da educação
discordando que o livro seja ina-
dequado ao ensino de jovens, o
que demonstra que a discussão
é polêmica. “Não é possível afir-
mar de plano que a obra é inserví-
vel ao ensino”, diz.

Censo indica queda
de matrículas no País
Dados preliminares do MEC mostram redução de estudantes na
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio entre 2009 e 2011

MEC não terá
de recolher
livro polêmico

Rafael Moraes Moura
BRASÍLIA

Houve queda no número de
matrículas na educação infan-
til e nos ensinos fundamental
e médio das redes estaduais e
municipais, urbanas e rurais,
do País entre 2009 e 2011,
apontam dados preliminares
do Ministério da Educação
(MEC) divulgados ontem no
Diário Oficial da União.

Levantamento feito pelo Esta-
do comparando dados finais de
2009 com os preliminares de
2011 mostra que o número de ma-
trículas caiu de 3,71 milhões para
3,52 milhões na pré-escola
(-5,1%); de 14,94 milhões para
13,73 milhões nos anos iniciais
(1.º ao 5.º) do ensino fundamen-
tal (-8,1%); de 12,66 milhões para
12,06 milhões nos anos finais
(6.º ao 9.º) do ensino fundamen-
tal (-4,73%); e de 7,25 milhões pa-
ra 7,16 milhões no ensino médio
(-1,29%). As matrículas da educa-
ção especial não foram conside-
radas. As de creches seguiram
movimento contrário e aumen-
taram de 1,24 milhão para 1,46
milhão (+17,13%).

Comparando os números par-
ciais aos consolidados de 2010,
a variação sempre ficou abaixo
de 1%, à exceção do ensino mé-
dio, que foi de 2,6%. Se isso ocor-
rer neste ano, a tendência de ma-
trículas no ensino médio pode
mudar.

Segundo o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep),
autarquia do MEC que coordena
o censo, os números podem ser
corrigidos ou complementados.
“As instituições têm 30 dias para
ratificar ou alterar algum dado”,
informou. Questionado sobre a

oscilação dos números, o Inep
considerou “infundada a compa-
ração entre dados consolidados
e dados preliminares”.

Números consolidados. No
ano passado, a oscilação entre os
números parciais e os consolida-
dos do censo foi mínima – no ca-
so de matrículas em creches, o
número final foi 0,13% superior
ao inicial; quanto às pré-escolas,
a variação foi também positiva,
de 0,55%; nos anos iniciais de en-
sino fundamental, de 0,4%.

Mas a comparação entre da-
dos finais de 2009 e 2010 aponta
queda no número de matrículas
na pré-escola, no ensino funda-
mental e no ensino médio, consi-
derando o tempo integral (mais
de sete horas) e parcial.

No recorte feito nos anos ini-
ciais de ensino fundamental, por
exemplo, houve queda de 11,21%
nas turmas de tempo parcial e
aumento de 66,76% nas de tem-
po integral nos últimos três
anos. Mesmo assim, o número
global de matrículas nos anos ini-
ciais do fundamental caiu, pelo
fato de as matrículas de tempo
parcial serem mais numerosas.
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cód. 617130

Na compra 
de 1 Fechadura Vic

LÂMPADA HALOPAR 20 
50 W, 130 ou 240 V

15,90
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Tomada FBella Padrão 
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R$ 3,99

8,1%
foi a queda no número de
matrículas dos anos iniciais
(1º ao 5º) do ensino fundamental,
segundo os dados preliminares

17,13%
foi quanto aumentou o número
de matrículas em creches – de
1,24 milhão para 1,46 milhão
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