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Apresentação 

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

vinculada ao Ministério da Educação, tem como missão institucional produzir e disseminar informações 

educacionais. As estatísticas e avaliações produzidas pelo Inep visam fornecer subsídios para a formulação e 

implementação de políticas voltadas para a melhoria contínua da educação no país. 

O presente documento figura entre os instrumentos utilizados por este Instituto para garantir a 

transparência requerida pela sociedade, atender à legislação vigente e promover a participação dos diferentes 

agentes sociais envolvidos nas ações educativas. 

Nesse contexto, em atendimento à Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à 

Informação), e à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), a partir de 

agora, os Microdados passam a ser estruturados ao nível de estabelecimentos de ensino, no qual é possível obter 

os principais fatos sobre a Educação Básica (número de matrículas, número de docentes e número de turmas). 

Além disso, o arquivo passa a ser disponibilizado em formato CSV (Comma-Separated Values), delimitado por 

ponto-e-vírgula (;). Com relação à nova forma de divulgação dos Microdados dos censo educacionais, maiores 

informações podem ser obtidas na Nota de Esclarecimento disponibilizada no seguinte link, no sítio do Inep:  

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/nota-de-esclarecimento-divulgacao-dos-

microdados. 

Por meio dos Microdados é possível obter um amplo panorama da educação brasileira e, como 

importante ferramenta de transparência, é indubitavelmente um rico acervo sobre a Educação Básica do nosso 

país e uma fonte segura e eficaz de obtenção de dados, acessíveis aos pesquisadores, estudantes, gestores e 

sociedade em geral. 

O Inep, por meio da Diretoria de Estatísticas Educacionais (Deed), desenvolve uma série de 

outras ações de disseminação de dados que se encontram disponíveis no sítio oficial do Instituto, na internet: 

https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos. Do rol de produtos informacionais, 

podemos destacar: 

a) Sinopses Estatísticas da Educação Básica, que trazem uma série de dados 

educacionais dimensionados ao nível de municípios: https://www.gov.br/inep/pt-

br/acesso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-basica. 

b) Sistema Inepdata, que também permite a execução de consultas sobre os principais 

dados da Educação Básica do país, inclusive ao nível de municípios: 

https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/inep-

data/estatisticas-censo-escolar. 

https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/nota-de-esclarecimento-divulgacao-dos-microdados
https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/nota-de-esclarecimento-divulgacao-dos-microdados
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-basica
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-basica
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/inep-data/estatisticas-censo-escolar
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/inep-data/estatisticas-censo-escolar
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c) Sistema Catálogo de Escolas, onde é possível consultar os dados cadastrais de todas 

as escolas de Educação Básica que responderam ao Censo Escolar: 

https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/inep-data/catalogo-

de-escolas. 

d) Indicadores Educacionais, que permitem consultar vários indicadores educacionais 

calculados sistematicamente pelo Inep, inclusive ao nível de estabelecimento de ensino: 

https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-

educacionais.  

e) Tem-se, ainda, uma vasta quantidade de dados e informações históricas sobre a 

educação brasileira que se encontram disponíveis no Centro de Informação e Biblioteca 

em Educação (Cibec), organizado para atender presencialmente aos usuários, e também 

pela internet, no seguinte endereço: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-

atuacao/gestao-do-conhecimento-e-estudos-educacionais/cibec. 

 

Para a realização de estudos e pesquisas de interesse público cujos dados não estão disponíveis 

em divulgação ativa no sítio do Inep, foi criado o Serviço de Acesso a Dados Protegidos (Sedap), instituído pela 

Portaria nº 465, de 31 de maio de 2017, e regido pela Portaria nº 637, de 17 de julho de 2019, que garante o 

desenvolvimento de pesquisas e a manutenção do sigilo e identidade de indivíduos e instituições presentes nas 

bases educacionais do Inep.  

O Sedap permite acesso controlado e restrito a bases de dados protegidos, por meio de um 

conjunto de protocolos, onde os pesquisadores e a sociedade em geral podem ter acesso às bases de dados 

restritas relacionadas aos Censos e Avaliações produzidas pela autarquia, exclusivamente para fins de pesquisa 

e de estudo. Para maiores informações, acesse o endereço: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-

atuacao/gestao-do-conhecimento-e-estudos-educacionais/cibec/servico-de-acesso-a-dados-protegidos-sedap.  

  

https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/inep-data/catalogo-de-escolas
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/inep-data/catalogo-de-escolas
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/gestao-do-conhecimento-e-estudos-educacionais/cibec
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/gestao-do-conhecimento-e-estudos-educacionais/cibec
https://download.inep.gov.br/dados/sedap/portaria/2019/portaria_637_17072019.pdf
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/gestao-do-conhecimento-e-estudos-educacionais/cibec/servico-de-acesso-a-dados-protegidos-sedap
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/gestao-do-conhecimento-e-estudos-educacionais/cibec/servico-de-acesso-a-dados-protegidos-sedap
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1 - Diretórios 

 
DADOS 

Encontra-se, neste diretório, a base de dados estruturada no formato CSV (Comma-Separated Values), 

delimitados por ponto-e-vírgula (;). Diferentemente das edições anteriores, esse novo formato dos microdados 

consiste em um único arquivo de dados, que está dimensionado ao nível de escolas e traz uma série de tabulações 

que permitem rapidamente obter o dado ou a informação de interesse. 

 

 

LEIA-ME 

Este presente instrumento traz instruções fundamentais para a correta extração e manipulação dos dados 

educacionais. É importante enfatizar que os Microdados estão estruturados em CSV (Comma-Separated 

Values), que é basicamente uma implementação de arquivos de texto separados por um delimitador (ponto-e-

vírgula), sendo compatível com praticamente qualquer sistema moderno, incluindo: softwares estatísticos ou de 

manipulação de dados, servidores de dados e planilhas eletrônicas (Excel, Calc etc.), conforme formatos 

adotados ou recomendados pelos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – ePING. 

 

 

ANEXO I - Dicionário de Dados  

Contém, em formato .xlsx (Excel), o Dicionário das Variáveis dos Microdados do Censo da Educação Básica 

2021. 

 

 

ANEXO II - Questionários do Censo da Educação Básica 

Contém, em formato .pdf (Portable Document Format), os seguintes questionários do Censo da Educação Básica 

2021: 

• Formulário de Aluno; 

• Formulário de Escola; 

• Formulário de Gestor Escolar; 

• Formulário de Profissional Escolar em Sala de Aula; e 

• Formulário de Turma. 

 

 

 

2 - Contato 

 

A Diretoria de Estatísticas Educacionais do Inep disponibiliza o seguinte correio eletrônico para prestar suporte 

técnico aos usuários dos Microdados: dadosabertos.deed@inep.gov.br. Lembrando que esse e-mail não recebe 

solicitações de dados. Para solicitar dados ou informações ao Inep, formalize seu pedido por meio do Serviço 

de Informação ao Cidadão (SIC): https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/servico-de-informacao-

ao-cidadao-sic. 

 

mailto:dadosabertos.deed@inep.gov.br
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic

