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Objetivos

1. Discutir as potencialidades (e a
necessidade) do uso de dados e
indicadores no acompanhamento da
oferta educacional e de políticas,
assim como fornecer subsídios para a
pesquisa em políticas educacionais;

2. Apresentar diferentes formas de
acesso aos dados e indicadores
educacionais, principalmente suas
principais fontes;

3. Apresentar a proposta da plataforma
“Laboratório de Dados Educacionais”.



Agenda

1. Tipos de dados educacionais 

2. As principais bases de dados (Censo 
Escolar)

3. Proposta do Projeto “Laboratório de 
Dados Educacionais”



Dados e indicadores
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Por que são relevantes?

“A partir de dados quantificados, contextualizados por perspectivas teóricas, com
escolhas metodológicas cuidadosas, trazem subsídios concretos para a
compreensão de fenômenos educacionais indo além dos casuísmos e contribuindo
para a produção/enfrentamento de políticas Educacionais” (GATTI, 2004, p. 26).
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“No campo aplicado das políticas públicas, os indicadores sociais são medidas
usadas para permitir a operacionalização de um conceito abstrato ou de uma
demanda de interesse programático. Os indicadores apontam, indicam, aproximam,
traduzem em termos operacionais as dimensões sociais de interesse definidas a
partir de escolhas teóricas ou políticas realizadas anteriormente”. (JANUZZI, 2005,
p. 138)



Tipos de
dados

• Dados primários: Dados coletados “em
primeira mão” para a sua pesquisa

• Instrumentos de coleta de dados:
questionários, entrevistas etc...

• Dados secundários: Dados do
objeto/fenômeno de interesse de sua
pesquisa coletados por outros agentes
para finalidades amplas ou
administrativas

• Institutos de pesquisas oficiais 
(IBGE, INEP), organismos
multilaterais (OCDE, Unesco),
órgãos públicos



As principais bases de dados
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Principais bases de dados

• Censo Escolar

• Censo da Educação Superior

• Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD)

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP)

Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE)

http://inep.gov.br/web/guest/censo-escolar https://www.ibge.gov.br



Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD)

• “(...) periodicidade anual, (...) planejada para produzir
resultados para Brasil, Grandes Regiões, Unidades da
Federação e nove Regiões Metropolitanas. (...) foi
substituída, com metodologia atualizada, pela (...) PNAD
Contínua (2016), que propicia uma cobertura territorial
mais abrangente e disponibiliza informações conjunturais
trimestrais sobre a força de trabalho em âmbito nacional”
(IBGE, 2020).





Censo Escolar

• “(...) É o principal instrumento de coleta de informações da
educação básica e a mais importante pesquisa
estatística educacional brasileira. É coordenado pelo Inep e
realizado em regime de colaboração entre as secretarias
estaduais e municipais de educação e com a participação de
todas as escolas públicas e privadas do país” (INEP, 2020).



CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA
• Coleta anual (duas etapas: Matrícula Inicial e Situação 

do Aluno)

CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
• Coleta anual (infraestrutura, matrículas etc)
• Informações cadastrais do Sistema e-MEC



Questionário 
(cadastro):
• Aluno;
• Escola;
•Gestor Escolar;
• Profissional Escolar;
• Turma



Microdados

• Se constituem no menor nível de
desagregação de dados recolhidos por
pesquisas, avaliações e exames
realizados.

• Fornecem a possibilidade de diversas
combinações e desagregações;

• Em geral oferecem série histórica;

• Necessidade de softwares específicos e
conhecimento básico para utilização e
interpretação dos dados;

• Ferramenta requerida para uso:
softwares estatísticos (SPSS, SAS e
outros).



Níveis de
agregação

Sinopse 
Estatística

Metadados

Microdados



Microdados
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Antes

Em 2022



Microdados
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Dicionário de variáveis
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Desafios

• Necessidade de padronização
• Descontinuidade ou mudança

de nomenclatura/ tipo das variáveis
• Mudança na forma de divulgação dos

microdados em 2022 em função da
LGPD (Lei nº 13.709/2018)





Censo
Escolar da
Educação
Básica

• As informações que podem ser obtidas
nesta fonte:

• Dados de escolas (infraestrutura,
número de matrículas, alimentação
escolar, por exemplo)

• Previsão de publicação do Censo 2007-
2020 pelo INEP: 31/03/2022



Censo da
Educação
Superior

• As informações que podem ser obtidas
nesta fonte: Instituições de Ensino
Superior (IES)

• Previsão de publicação do Censo 2009-
2019 pelo INEP: 20/04/2022



Dados de saneamento básico na Bahia (2021)
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Saneamento báscio dos estabelecimentos municipais de ensino. Bahia, 2021.

Item do saneamento básico Sim Não Total

Fornece água potável para o consumo humano 11.548    868        12.416    

Tem fornecimento de agua? 12.142    274        12.416    

Tem fornecimento de energia? 12.203    213        12.416    

Tem esgotamento sanitario? 11.807    609        12.416    

Fonte: Elaborada a partir dos Microdados do Censo Escolar 2021 (INEP).

Saneamento báscio dos estabelecimentos estaduais de ensino. Bahia, 2021.

Item do saneamento básico Sim Não Total

Fornece água potável para o consumo humano 1.100     1            1.101     

Tem fornecimento de agua? 1.101     -         1.101     

Tem fornecimento de energia? 1.099     2            1.101     

Tem esgotamento sanitario? 1.096     5            1.101     

Fonte: Elaborada a partir dos Microdados do Censo Escolar 2021 (INEP).



Dados de acesso à internet na Bahia (2021)
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Fonte: Elaborado a partir dos Microdados do Censo Escolar 2021 (INEP).
Nota: Etapas analisadas: Ensino Fundamental e Ensino Médio regulares, totalizando 1.072 unidades escolares .



Dados de acesso à internet na Bahia (2021)
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Fonte: Elaborado a partir dos Microdados do Censo Escolar 2021 (INEP).
Nota: Etapas analisadas: Ensino Fundamental e Ensino Médio regulares, totalizando 10.236 unidades escolares.



O projeto “Laboratório de Dados Educacionais”
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Laboratório de Dados Educacionais
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Etapas obrigatórias

Opcional





Diferenciais do LDE

• Compromisso com a educação pública, gratuita, laica e de qualidade
socialmente referenciada para todos/as.

• Mantido por grupos de pesquisa de universidades públicas das áreas de
educação e tecnologia da informação (TI);

• Disponibilização de dados em diferentes fontes em uma mesma plataforma;

• Apresentação dos dados em diferentes níveis de desagregação espacial
[Brasil, região, UF, Município e Escola];

• Organização e apresentação de dados em série histórica.
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Alguns

desafios

 Trabalho com equipes inter/multi
disciplinares (educação, informática,
design, comunicação etc.)

 Estudo minucioso de aspectos
metodológicos de cada base de
dados: análise, documentação,
preparação e disseminação;

 Elaboração de novos indicadores
(concepção, método, dados etc).



Exploração da plataforma
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Acesse:

www.dadoseducac
ionais.c3sl.ufpr.br

• Agora que conhecemos as diferentes
formas de acessar os dados e
indicadores educacionais e demais
naturezas e como a plataforma pode
atuar nesse campo, vamos conhecer a
plataforma!


