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Uma breve fala da Direção Estadual

O que levou o Sind-UTE/MG a publicar este estudo é o seu compromisso 
com uma educação de qualidade, em que mineiros e mineiras de todas as 
regiões do Estado tenham um tratamento equânime de acesso às políti-
cas públicas. O Estado de Minas Gerais tem uma dívida para com seus 
adolescentes porque sua política para o Ensino Médio mantém a situação 
de exclusão de parcela significativa deste público.

Esperamos que este estudo possa contribuir para mudar esta realidade.

Mas,  não poderíamos deixar de registrar o nosso apreço e agradecimen-
to aos técnicos do Dieese, Liliane Resende e Diego Rossi, incansáveis es-
tudiosos que fizeram da economia um importante instrumento de ques-
tionamento da realidade.

Paulo Henrique Santos Fonseca
Coordenador Político da Subseção do Dieese do Sind-UTE/MG

Beatriz da Silva Cerqueira
Coordenadora-Geral do Sind-UTE/MG

Realização:
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1) Apresentação:

O momento de elaboração deste Estudo Técnico foi bastante oportuno, haja visto que o mesmo ocorreu em meio a trami-
tação de importantes peças do planejamento estatal, que definem o sentido,  as diretrizes, os prazos  e os montantes do 
financiamento das politicas públicas de Minas, em particular da Educação Básica , que é o espaço de nossa inserção e análise 
técnica. Por este motivo, neste primeiro momento, tencionamos tratar de alguns elementos que tais documentos contem, 
na medida em que poderão contribuir para a compreensão dos resultados e avaliações contidas neste Estudo Técnico.

Assim, nesse contexto, apontamos que, no ano de 2011, dando continuidade a proposta iniciada em 2000 e, ao mesmo tem-
po, cumprindo determinação constitucional, a atual gestão encaminhou a Assembleia Legislativa de Minas Gerais a proposta 
de atualização do PMDI- Plano de Mineiro de Desenvolvimento Integrado de Minas. A atualização do Plano objetivou validá-
-lo até o ano 2030, alterando ou mantendo um conjunto de objetivos, finalidades e metas que o constituíram. Neste novo 
documento, apresentado em 2011, foram definidas, segundo resultado da votação legislativa, “a visão de estado” contida 
na mensagem da atual gestão, e nesta perspectiva, o PMDI - Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, dos próximos 20 
anos, pretende “planejar o futuro e definir os melhores caminhos para a gestão do Estado de Minas Gerais”. Em consonância 
a esta ação de governo, segundo determinação legal, também foi apresentado, em 2011, para discussão junto à sociedade 
mineira, o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2012-2015, contendo também as diretrizes, estratégias e metas 
para os próximos 4 anos.

Aprovadas e publicadas as respectivas legislações acima citadas, em janeiro de 2012, pôde-se observar que várias alterações 
em Programas, Projetos e Ações no campo da Educação Básica contidos no PMDI- Plano Mineiro de Desenvolvimento Inte-
grado de MG e PPAG- Plano Plurianual de Ação Governamental anteriores foram feitas por parte do governo, sob a gestão da 
nova Secretária de Estado da Educação (SEE), como também por parte da sociedade, no decorrer das Audiências Públicas. 
Porém, nem todas as proposições apresentadas, foram incorporadas aos Projetos de Leis originais do PMDI - Plano Mineiro 
de Desenvolvimento Integrado de MG e PPAG - Plano Plurianual de Ação Governamental.

Na proposta vencida do PMDI-Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado de MG, apontamos abaixo quais os objetivos 
nele contidos. São importantes porque subsidiariam a elaboração e o detalhamento do PPAG- Plano Plurianual de  Ação 
Governamental   2012-2015.

Assim, temos:
“O PMDI, observadas as diretrizes constitucionais, tem como objetivos:

I - o desenvolvimento socioeconômico integrado do Estado;
II - a racionalização e a coordenação das ações do governo;
III - o incremento das atividades produtivas do Estado;
IV - a expansão social do mercado consumidor;
V - a superação das desigualdades sociais e regionais do Estado;
VI - a expansão do mercado de trabalho;
VII - o desenvolvimento dos Municípios de escassas condições de propulsão socioeconômica;
VIII - o desenvolvimento tecnológico do Estado;
IX- a promoção econômica e social dos indivíduos menos favorecidos, mediante ações governamentais integradas que visem à su-
peração da miséria e da fome;
X - a sustentabilidade do meio-ambiente.”

Pode-se observar, no conjunto dos objetivos supracitados, a essência especialmente econômica dos mesmos, haja visto que 
o documento está contido no conjunto das peças fiscais.

Quanto ao PPAG 2012-2015, a despeito de estar cumprindo as determinações legais, há que se comentar que há uma no-
vidade no documento apresentado para a gestão dos próximos 4 anos, qual seja, o seu novo formato de gestão: a GESTÃO 
EM REDES. Nesta perspectiva, por parte da SEE-MG, em co-participação com outras secretarias, a Rede de Educação para o 
Desenvolvimento Humano passou a incorporar Programas, Projetos a Atividades novas, aderindo e modificando finalidades 
e ou metas de alguns já existentes. As alterações apresentadas em plenário e aprovadas seguem abaixo, segundo apresenta 
o Anexo II da Lei PMDI- Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado de MG.
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I - Incidência: Item 4.2 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Alteração: Fica acrescentado como objetivo estratégico “Erradicar o analfabetismo”.

II - Incidência: Item 4.2 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Alteração: Fica acrescentada como estratégia prioritária “Implementar as diretrizes nacionais para as escolas do campo e 
escolas indígenas, respeitando suas especificidades”.

III - Incidência: Item 4.2 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Alteração: Fica acrescentada como estratégia complementar “Intensificar a implementação de programas de comple-
mentação escolar que integrem o projeto político-pedagógico das escolas e se desenvolvam como prática desportiva, 
artística ou cultural”.

IV - Incidência: Item 4.2 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano
Alteração: Fica acrescentada como estratégia complementar “Ampliar, aperfeiçoar e consolidar o Programa de Alimentação 
Escolar, garantindo alimentação saudável e adequada para todos os alunos da rede estadual de ensino”.

V - Incidência: Item 4.2 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Alteração: A estratégia complementar “Aproximar as escolas das famílias e incorporar a comunidade à escola. Estimular a 
interação dos diretores e professores com os pais e alunos sobre os assuntos da escola e do desenvolvimento do aluno” pas-
sa a vigorar com a seguinte redação: “Aproximar as escolas das famílias, desenvolvendo ações de acompanhamento social, 
e incorporar a comunidade à escola; estimular a interação dos diretores e professores com os pais e alunos, promovendo 
o interesse pelos assuntos da escola e pelo desenvolvimento do aluno, visando a prevenir a evasão escolar, melhorar o de-
sempenho e o rendimento do aluno, desenvolver o protagonismo juvenil e aprimorar o capital humano e social dos jovens”.

 Naquilo que se referiu ao Ensino Médio, objeto deste Estudo Técnico, além da apresentação de alguma novidade no campo 
das finalidades de Programas e a quase “maquiagem” de antigos Projetos, observamos que no PPAG 2012-2015, na Rede da 
Educação e Desenvolvimento Humano, ficaram implícitas como estratégias a seguir, algumas das metas da Lei 19.481/11 ou 
PDE-Plano Decenal de Educação de MG. Isso particularmente naquilo que se define como atendimento e ou taxa de escola-
rização, taxas estas que tomaremos como pressuposto. Nesta medida, num contexto macro, este Estudo Técnico dialogará 
também com o definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu art. 10, que determina: 

“Os Estados incumbir-se-ão de (...) elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e 
planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos Municípios”, 

Ademais, como parâmetro de pesquisa, não deixamos de nos ater ao fato de que uma das prioridades do documento da 
CONAE-Conferencia Nacional de Educação e do Projeto Lei 8.085/10 do PNE-Plano Nacional da Educação está na “a amplia-
ção do atendimento nos demais níveis de ensino: a educação infantil, o ensino médio e a educação superior”.

Diante dos pressupostos acima apontados, propõe-se com este Estudo Técnico instrumentalizar as discussões do SIND-UT/MG, 
sobre quais seriam os quantitativos projetáveis para se alcançar as metas legais definidas no PDE-Plano Decenal de Educação de 
MG e no PPAG 2012-2015, no período de 2011 até 2014, e  também apontar a estimativa de recursos necessários para as metas 
sugeridas, a partir de custo-aluno efetivado1 pela SEE-MG e MEC.

1  Provisão, de modo complementar à ação do governo federal, de alimentação escolar de qualidade nas escolas de ensino médio da rede 
estadual.
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2) Introdução:

Dentre os objetivos propostos na legislação da educação nacional vigente sobre o Ensino Médio destacam-se aqueles que 
apontam pelo alcance da sua universalização, bem como da melhoria da qualidade em todo o país. Ao mesmo tempo, não 
poderíamos aqui também deixar de considerar que nas diversas discussões acadêmicas e debates mais recentes, entre os di-
ferentes atores do movimento nacional da educação pública, alguns outros desafios foram principalmente focados, a saber: 
o sentido do Ensino Médio como etapa da Educação Básica (politécnica ou tecnológica), o acesso (a alunos e profissionais); a 
qualidade, como fundamento de uma nova abordagem do financiamento , expresso no CAQi-Custo - Aluno Qualidade Inicial 
- e  finalmente a atenção à diversidade (entre alunos e profissionais).

Este Estudo Técnico, nos limites a que se propõe, buscará focar sua análise sobre o atendimento do Ensino Médio da rede 
estadual em Minas Gerais, segundo as matriculas totais2, a partir dos objetivos da universalização e da trajetória para a me-
lhoria da qualidade, mediante análise histórica da evolução das matrículas do Ensino Médio regular na rede estadual e os 
Custos-aluno históricos do Ensino Médio regular estadual, como base para efetuar projeções.

3) Metodologia:

3,1) Este Estudo Técnico tomará 2 situações, para efetuar projeções de matrículas:

A primeira situação será uma estimativa do atendimento/ matrículas para o período de 2010-2014, no Ensino Médio regular 
estadual, segundo a taxa atual de evolução das matriculas efetivas, em acordo com o Censo Escolar do MEC publicados de 
2003 a 2011.

As etapas de ensino do Ensino Médio, segundo os microdados do Censo Escolar são divididas da seguinte forma: a) Ensino 
Médio; b) Ensino Médio não seriado; c) Ensino Médio Integrado; d) Ensino Médio Integrado não seriado; e) Ensino Médio-
-Normal/Magistério. No caso da rede pública estadual de Minas Gerais, 98,5% das matrículas são a (Ensino Médio) e por isso, 
os dados e estimativas deste estudo se referem a etapa de ensino Ensino Médio regular.

A etapa de ensino Ensino Médio é dividida em quatro séries. A estimativa de matrículas no Ensino Médio regular estadual 
foi calculada considerando o comportamento de cada uma destas 4 séries e ao final, com o somatório de matrículas de cada 
uma delas, resultando no total de matrículas do Ensino Médio regular da rede pública estadual de Minas Gerais.
A segunda situação será uma estimativa do atendimento/matriculas potencial no Ensino Médio regular estadual, para o 
período de 2010-2014, segundo a projeção da população jovem, em idade adequada, em acordo com os dados publicados 
pelo IBGE, no Censo Demográfico de 2000 e 2010.

Pressupostos, quando estimamos a população, em idade adequada:

i) como o inciso I do art. 208 da Constituição Federal, que aponta ser dever do Estado garantir educação básica obrigatória e gratuita 
(...), assegurando oferta gratuita para todos que não estiverem na idade adequada e o inciso VI do at. 10 da LDBE/96 que define 
que os Governos Estaduais são responsáveis pela oferta prioritária do Ensino Médio, considerar-se-á que toda população em idade 
adequada a frequentar o ensino médio é responsabilidade do Governo Estadual;

ii) Como o ingresso dos alunos no 1º ano do Ensino Fundamental de 9 anos é para os alunos que completaram 06 anos até o início 
do período letivo, há a possibilidade de alunos ingressarem no 1º ano do Ensino Fundamental com 07 anos ao invés de 06, conforme 
Parecer CNE/CEB n.º 05/2007. Com isso, permite-se que alunos ingressem no Ensino Médio regular com 14 ou 15 anos e concluam 
o mesmo com 17 ou 18, considerando que tais alunos tenham sido regulares durante toda a sua vida escolar. Logo, para este estudo 
serão consideradas as idades de 14 a 18 anos, como as idades corretas para ingressar e concluir o Ensino Médio. 

3,2) Este estudo técnico tomará 2 situações, para efetuar projeções de financiamento do Ensino Médio regular:

A primeira situação será calcular, segundo os dados de custo-aluno da SEE-MG, o impacto financeiro da projeção das matri-
culas nas 2 situações apontadas em 3.1.

2  Segundo o INEP, matrícula total é o resultado do seguinte cálculo: Matrícula inicial (alunos matriculados e freqüentes, no Dia Nacional do 
Censo Escolar) + Admitidos – Transferidos + Reclassificados Admitidos – Reclassificados Transferidos.
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A segunda situação, será calcular, segundo os dados de custo-aluno do MEC, o impacto financeiro da projeção de matrículas 
nas 2 situações apontadas em 3.1.

Ressalta-se, que para efeito de cálculo do montante orçado anualmente para o financiamento da Educação Básica, conside-
ra-se o número de matrículas totais do Censo Escolar, do ano anterior, exemplificando: para o cálculo dos recursos do Fundeb 
e da Alimentação escolar do ano de 2012, utilizam-se as matrículas do Censo Escolar 2011.

4) Como se apresenta a participação da Rede Estadual na oferta do Ensino Médio 
regular em Minas Gerais?

A rede estadual é a rede de ensino que possui o maior número de matrículas no Ensino Médio regular em Minas Gerais, 
com uma média de 85% do total de matrículas no período observado, mas como pode ser observado na tabela 01, os dados 
apresentam um crescimento nessa participação nos anos de 2010 e 2011, especificamente, atingindo o percentual de 86% 
e 87%, respectivamente.

Ainda com relação a tabela 01, se a rede estadual, entre 2003 e 2009, representou 85% do total de matrículas no Ensino com 
um pequeno crescimento em 2010 (86%) e em 2011 (87%), por sua vez, a  rede federal, entre 2003 e 2008, contava com 
a participação de 1% do total das matrículas e entre 2009 e 2011, ficou com 2%. A rede municipal que entre 2003 e 2009 
representava 3% do total de matrículas do ensino médio teve sua participação reduzida para 2% em 2010 e 1% em 2011. Já 
a rede particular, nestes 9 anos, vem se mantendo entre 10% e 11% de participação no total das matrículas do Ensino Médio 
regular em Minas Gerais

Neste contexto, apontamos que, no sentido de evitar o descenso da participação da rede estadual, no número absoluto de 
matrículas no E Médio regular, e ate mesmo ampliá-las, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) vem 
divulgando, nos últimos 2 anos, nas reuniões do Conselho do Fundeb e no Conselho de Alimentação Escolar que iria absorver 
todas as matrículas do ensino médio das redes municipais e repassar aos municípios as matrículas dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Segundo a SEE-MG, esta política de absorção já teria sido iniciada, todavia, não há informações a respeito de como foi ou 
seria formalizada esta política, através de convênios ou acordos, pois a SEE-MG não a divulgou oficialmente Esta medida, 
por um lado, poderia explicar o aumento da participação da rede estadual no Ensino Médio regular concomitantemente a 
redução da participação da rede municipal, como observado na tabela 01.

O gráfico1 (abaixo) ilustra a evolução das matrículas do Ensino Médio regular da Educação Básica em Minas Gerais, e apesar 
da queda em numero absoluto de matrículas, entre 2004 e 2009, a tabela 1 evidenciou uma estabilidade na participação da 
rede estadual, no total das matrículas em Minas Gerais. 

2003 – 2011

Rede de 
Ensino

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Estadual 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 86% 87%

Federal 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2%

Municipal 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 1%

Privada 11% 11% 11% 11% 10% 11% 11% 10% 10%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: Censo Escolar INEP, 2003 a 2011
Elaboração: Subseção DIEESE/ SindUTE-MG

TABELA 01
Participação no Total de Matrículas no Ensino Médio regular,

 em Minas Gerais, por Rede de Ensino
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GRÁFICO 01
Evolução do Total de Matrículas do Ensino Médio regular em Minas Gerais

2003 a 2011 

Fonte: Censo Escolar, 2003 a 2011 

Elaboração: Subseção DIEESE/ SindUTE-MG

5) Como evoluiu o atendimento no Ensino Médio  regular de Minas Gerais em todas 
as redes de ensino?

Observando-se a evolução das matriculas do Ensino Médio regular, a partir dos dados do Censo Escolar 2003 ate 2011, como 
mostra o gráfico 02 (abaixo), o número de matrículas no Ensino Médio em Minas Gerais, em todas as redes de ensino, apre-
sentou quedas consecutivas, entre o período de 2004 e 2009, com uma taxa média anual de decréscimo de 3,01%. 

A taxa de redução acumulada de matrículas do Ensino Médio regular nos 6 anos analisados foi de 14,18%, isto é, ocorreu 
uma redução em números absolutos de 135.941 matrículas no período. 

Nos anos de 2010 e 2011, houve um crescimento de 1,4% e 2,9%, respectivamente, no total de matrículas no Ensino Médio 
regular em Minas Gerais, considerando-se todas as redes de ensino. A taxa média de crescimento nos 2 anos foi de 2,15% ao 
ano, média esta que ficou abaixo do necessário para recuperar a redução  no numero absoluto de matrículas entre o período 
de 2004 e 2009.
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GRÁFICO 02
Evolução das Matrículas do Ensino Médio regular em Minas 

Gerais, por Rede de Ensino
2003 a 2011 

Fonte: Censo Escolar, 2003 a 2011 
Elaboração: Subseção DIEESE/ SindUTE/MG

A rede estadual de ensino, entre 2003 e 2011, apresentou uma taxa média de decréscimo no número absoluto de matrículas 
do Ensino Médio regular de 0,82% ao ano. No acumulado, o número absoluto de matrículas no Ensino Médio regular na rede 
estadual diminui 6,4% ou 50.856 matrículas. Nos dois últimos anos, por sua vez,o número absoluto de matrículas no Ensino 
Médio regular aumentou 2,6% em 2010 e 3,6% em 2011, um acréscimo de 44.438 matrículas, em relação a 2009.

A rede federal é a única rede de ensino que apresentou aumento do número absoluto de matrículas no Ensino Médio, entre 
2003 e 2011, com uma taxa média de crescimento ao ano de 5,7% e uma taxa acumulada de crescimento de 55,6%, o equi-
valente ao incremento de 5.678 matrículas.

A rede municipal apresentou a maior queda em termos percentuais, nas matrículas do Ensino Médio regular, entre 2003 
e 2011, com um decréscimo acumulado de 63,7% ou uma taxa média anual de decréscimo de 11,9%, passando de 30.953 
matrículas em 2003 para 11.242 matrículas em 2011.

 A rede privada também apresentou uma queda no total de matrículas do Ensino Médio regular entre 2003 e 2011, com um 
decréscimo acumulado de 16,3% no período, o que representa uma taxa média anual de decréscimo de 2,2%. Em 2003 a 
rede privada possuía 102.754 matrículas no Ensino Médio regular e em 2011 foram 85.998 matrículas.

5.1) Como evoluiu o atendimento do Ensino Médio regular na Rede Estadual de MG?

a) Evolução do Ensino Médio regular total: 

O gráfico 03 (abaixo) apresenta a evolução das matrículas em numero absoluto do Ensino Médio regular da rede estadual 
de Minas Gerais entre 2003 e 2011. Observa-se que o ano de 2004 foi o ano em que houve o maior número de matrículas no 
Ensino Médio regular na rede estadual e deste ano até 2009, o número de matrículas no Ensino Médio regular caiu suces-
sivamente. Entre 2009 e 2011 há uma tendência de crescimento nas matrículas do Ensino Médio regular da rede estadual.



10

Cartilha do Sind-UTE/MG - 2012

GRÁFICO 03
Evolução das Matrículas do Ensino Médio regular 

da Rede Estadual de Minas Gerais
2003 a 2011

GRÁFICO 04
Matrículas (efetiva e estimada) do Ensino Médio 

regular da Rede Estadual de Minas Gerais
2007 – 2014 

Fonte: Censo Escolar, 2003 a 2011  /  Elaboração: Subseção DIEESE/ SindUTE-MG

Fonte: Censo Escolar, 2003 a 2011 / Elaboração: Subseção DIEESE/ SindUTE-MG

Poderíamos apontar pelos dados observados, e pela política afirmada nas reuniões do CONSFUNDEB e CAE pela SEE-MG, 
que a rede estadual teria uma tendência de crescimento na absorção das matrículas do Ensino Médio regular, haja visto que 
a média de matriculas do Ensino Médio regular da rede estadual, no período 2003 a 2010, foi de 751.765 e em 2011, estas 
matrículas foram de 745.763.

O gráfico 04, por sua vez, conjuga a evolução das matrículas do Ensino Médio regular da rede estadual de Minas Gerais entre 
2003 e 2011 (linha contínua), já comentada acima e as estimativas de matrículas do ensino médio regular da rede estadual 
para 2012 a 2014 (linha pontilhada), segundo a tendência de crescimento observada a partir de 2009. 

Considerando-se o comportamento das matrículas do Ensino Médio regular da rede estadual nos últimos três anos verifica-
-se, observando a linha pontilhada do gráfico 04, uma tendência de crescimento no número de matrículas, com uma taxa 
média de 1,76% ao ano. Todavia, haveria que se confirmar, nos próximos Censos Educacionais a serem publicados, se esta 
expectativa será efetivada. 
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b) Evolução do Ensino Médio regular por séries:

Analisando a evolução das matrículas do Ensino Médio regular, na rede estadual, por série, observa- se que a 1ª série do En-
sino Médio regular tem a maior participação no total de matrículas. Entre 2007 e 2010 as matrículas da 1ª série do E Médio 
regular apresentou uma tendência de crescimento, com um aumento médio anual de 1,1% nas matrículas e um aumento 
acumulado de 4,96%.

A variação positiva das matrículas da 1ª série do Ensino Médio regular estadual poderia ser explicada, no contexto interno ao 
sistema educacional, por alguns fatores, tais como: a) taxa de aprovação no último ano do Ensino Fundamental, na rede es-
tadual, b) taxa de aprovação no último ano do Ensino Fundamental, na rede municipal e sucessiva transferência para a rede 
estadual, c) taxa de aprovação no último ano do ensino fundamental da rede privada e/ou federal e sucessiva transferência 
para a rede estadual e d) reprovação na 1ª série do Ensino Médio da rede estadual, e a sua manutenção na mesma série.

Com relação aos itens a e d, as informações disponíveis são os dados do IDEB de 2009, nos quais a taxa de aprovação no 
último ano do ensino fundamental da rede estadual foi de 79,7% (o que representa 165.017 matrículas) e a taxa de reprova-
ção na 1ª série do Ensino Médio da rede estadual foi de 30,1% (que representa 86.282). Se considerarmos que o somatório 
destas matrículas, 251.300, permaneceram na rede estadual em 2010, significa que 58.890 matrículas são oriundas ou da 
rede municipal ou privada ou federal. 

Por outro lado, as séries seguintes apresentam uma tendência de decréscimo no número absoluto de matrículas do Ensino 
Médio regular, entre 2007 e 2010, a saber:

•  Redução de 5,78% na 2ª série do Ensino Médio.
•  Redução de 3,04% na 3ª série do Ensino Médio.

A 4ª série do Ensino Médio regular da rede estadual de Minas Gerais é composta em quase sua totalidade por matrículas do 
Ensino Médio Normal/Magistério. O aumento de matrículas observado no período em análise poderia explicar o resultado 
do estímulo, por parte da SEE-MG, na ampliação de vagas nesta etapa do Ensino Médio regular em Minas.

6) Qual seria o atendimento da rede estadual no Ensino Médio regular, mantida a 
tendência atual de matrículas, até o ano de 2014?

Para elaboração de uma estimativa do atendimento no Ensino Médio regular, prospectivo, até 2014, por parte da rede esta-
dual de Minas Gerais, considerou-se que o Governo Estadual absorverá todos os alunos matriculados no Ensino Médio, de 
todas as redes. Ou seja, incorporamos as metas apontadas no PDE-Plano Decenal de Educação de MG e mais recentemente 
no PPAG 2012-2015 para a universalização do Ensino Médio na rede estadual.

Levando-se em conta a série histórica dos Censos de 2003 a 2011, a tabela 03 (abaixo), apresenta a estimativa de qual será 
o número absoluto de matrículas no Ensino Médio regular em Minas Gerais, em todas as redes, até o ano de 2014.

TABELA 02
Evolução das Matrículas do Ensino Médio regular da 

Rede Estadual de Minas Gerais, por série
2007 a 2010

Etapas 2007 2008 2009 2010

Ensino Médio - 1ª série 295.531 285.650 286.652 310.190

Ensino Médio - 2ª série 230.185 228.972 218.234 216.873

Ensino Médio - 3ª série 192.879 192.214 193.468 187.018

Ensino Médio - 4ª série 927 881 2.971 5.734

Total 719.522 707.717 701.325 719.815

Fonte: Microdados Censo Escolar, 2007 a 2010 
Elaboração: Subseção DIEESE/ SindUTE/MG
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Como pode ser observado, tomando-se como ponto de partida o total de matriculas de 2010 estimado, segundo a tendência 
de crescimento das matriculas conforme a situação 01-proposta em 3.1 encontrou-se o resultado de 834.609, conforme 
acima apresentado. Se considerados nossos pressupostos de absorção total das matriculas por parte do estado, quando 
comparados com os dados do Censo Escolar de 2010, a defasagem no atendimento em 2010 já chegaria a 113.139 matricu-
las no E Médio regular estadual. No período de 2010 a 2014, o total acumulado de vagas que deveria ter sido ofertado pela 
rede estadual chega a 555.655.

6.1) Qual seria o impacto financeiro para a rede estadual absorver as matriculas estimadas, segundo a 
tendência atual?

O cálculo do impacto financeiro para a rede estadual de Minas Gerais, no Ensino Médio regular, considerando a estimativa 
de matrículas da tabela 03 e a total absorção das mesmas pela rede estadual foi com base no valor do custo aluno calculado 
pelo MEC e o custo aluno divulgado pela SEE-MG.

A estimativa do custo-aluno do MEC levou em consideração a média de crescimento do valor anual mínimo nacional por 
aluno, de 2008 a 2012, que é de 10,5%, utilizada para estimar os respectivos valores para 2013 e 2014. E esse resultado foi 
neste estudo replicado.

No caso do custo-aluno da SEE-MG, utilizou-se os valores do custo-aluno Ensino Médio regular, publicados no site da SEE-
-MG, de 1998 a 2010, para calcular a média anual de crescimento do custo-aluno da SEE-MG que foi de 8,9%. Esta média foi 
utilizada para calcular o custo-aluno para os anos de 2011 a 2014.

TABELA 03
Estimativa de Matrículas no Ensino Médio regular em 

Minas Gerais, por Rede de Ensino
2010-2014

Rede de Ensino 2010 2011 2012 2013 2014

Estadual 719.815 745.763 758.894 772.257 785.854

Federal 13.819 15.899 16.699 17.539 18.422

Municipal 15.262 11.242 10.045 8.976 8.021

Privada 85.713 85.998 84.314 82.662 81.044

Total 834.609 858.902 869.952 881.435 893.340

Fonte: Censo Escolar
Elaboração: Subseção DIEESE/ SindUTE/MG

TABELA 04
Investimento no Ensino Médio regular, segundo Custo Aluno 

do MEC e SEE-MG, na Rede Estadual 
2010 a 2014

Ano Matrículas
MEC SEE-MG

Custo Aluno Investimento Custo Aluno Investimento
2010 834.609 1.992,21 1.662.712.222,85 2.540,24 2.120.107.166,16
2011 858.902 2.331,25 2.002.310.992,99 2.767,20 2.376.754.204,77
2012 869.952 2.860,80 2.488.758.681,60 3.014,44 2.622.417.620,07
2013 881.435 3.162,31 2.787.371.004,07 3.283,77 2.894.428.070,39
2014 893.340 3.495,60 3.122.757.471,40 3.577,16 3.195.620.192,30

Fonte: Censo Escolar, FNDE, SEE-MG
Elaboração: Subseção DIEESE/ SindUTE/MG
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Há que se apontar, observada a tabela 04, que o custo-aluno da SEE-MG, inclui as despesas com pagamento de Inativos da 
Educação, fato este que poderia explicar a diferença à maior em relação ao custo-aluno do MEC

Ainda segundo a tabela 04, considerando o custo aluno do MEC, se tomássemos os anos de 2012 a 2014, o investimento ou 
o financiamento com o Ensino Médio regular na rede estadual demandado seria de R$ 2,4 bilhões a R$ 3,1 bilhões. Por outro 
lado, se considerarmos o custo aluno da SEE-MG, o investimento ou o financiamento demandado no Ensino Médio regular 
seria de R$ 2,6 bilhões a R$ 3,1 bilhões entre 2012 e 2014.

Comparando o valor investido no Ensino Médio pelo Governo Estadual em 2010 e 2011 e os valores estimados até 2014, (taxa 
média de crescimento nominal anual de 2008 a 2011 de 7,06%), com os valores dos investimentos descritos na tabela 04, 
verifica-se que haverá um déficit médio anual de R$ 1,2 bilhão ao se comparar com o custo aluno do MEC e um déficit médio 
anual de R$ 1,4 bilhão, comparando com o custo aluno da SEE-MG

7) Qual será o atendimento potencial da rede estadual no Ensino Médio regular, 
segundo a demanda da população na idade adequada?

A população brasileira na última década aumentou 12,3%, passando de 169,8 milhões de brasileiros em 2000 para 190,7 mi-
lhões. A população mineira também aumentou entre os anos de 2000 a 2010, passando de 17,9 milhões para 19,5 milhões, 
representando um crescimento de 9,4%. 

Observando a população segundo a faixa etária, no caso específico, a população entre 14 e 18 anos de idade, tanto a popu-
lação brasileira, quanto a população mineira, tiveram o mesmo comportamento, com diminuição da população nesta faixa 
etária.

A população brasileira de 14 a 18 anos em 2000 era aproximadamente 17,9 milhões e em 2010 diminuiu 5%, passando para 
16,9 milhões. A população mineira com idade entre 14 e 18 anos, em 2000 era de 1,8 milhões e em 2010, passou a ser apro-
ximadamente 1,7 milhões, uma redução de 4%.

Com base nos dados do Censo Demográfico de 2000 e 2010, estimou-se a população mineira na faixa de idade entre 14 e 
18 anos, considerando que a taxa média geométrica de crescimento anual para cada idade (14, 15, 16, 17 e 18) permaneça 
constante até 20141.

A tabela 05 a seguir apresenta o total da população mineira com 14 a 18 anos de 2003 a 2014.

1  A taxa de crescimento da população até 2014 foi considerada constante, devido ao fato da última contagem da população ser de 2007, 
logo utilizamos a taxa média geométrica de crescimento anual do período entre 2000 e 2010 (os dois últimos censos demográficos), por ser 
um dado mais atual.

TABELA 05
Déficit de Investimento no Ensino Médio Regular, segundo 

Custo Aluno MEC e SEE-MG, na Rede Estadual
2010-2014

Ano

Gastos com Ensino Médio
Valor realizado 
pelo Governo 

Estadual

Déficit segundo 
custo aluno MEC 

(tabela 04)

Déficit segundo 
custo aluno SEE-
MG (tabela 04)

2010 863.936.446,84 798.775.776,01 1.256.170.719,32

2011 1.099.332.309,09 902.978.683,90 1.277.421.895,68

2012 1.177.051.656,39 1.311.707.025,21 1.445.365.963,67

2013 1.260.265.517,86 1.527.105.486,21 1.634.162.552,54

2014 1.349.362.338,41 1.773.395.132,99 1.846.257.853,89

Fonte: FNDE, SEE-MG, SEF-MG

Elaboração: Subseção DIEESE/ SindUTE-MG
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Em acordo com a metodologia adotada neste estudo, se o Governo do Estado de Minas Gerais atendesse toda a população 
em idade adequada no Ensino Médio regular, a estimativa de matrículas totais do Ensino Médio regular que o Estado deve-
ria absorver, até 2014, assim se apresenta na tabela 06.

TABELA 06
Evolução da População de Minas Gerais na Faixa Etária de 14 a 18 anos

2003-2014

Ano 14 a 18

2003 1.822.076

2004 1.807.260

2005 1.792.565

2006 1.777.989

2007 1.763.531

2008 1.749.191

2009 1.734.968

2010 1.770.021

2011 1.783.871

2012 1.756.280

2013 1.742.648

2014 1.729.125

Fonte: Censo Demográfico 2000 e 2010
Elaboração: Subseção DIEESE/ SindUTE-MG

Ano
População 14 a 

18 anos

Matrículas 
Efetivas 

 Rede Estadual

Diferença 
Demanda 
Potencial

2010 1.770.021 719.815 1.050.206

2011 1.783.871 745.763 1.038.108

2012 1.756.280 758.894 997.386

2013 1.742.648 772.257 970.391

2014 1.729.125 785.854 943.271

TABELA 07
Demanda Potencial de Matrículas do Ensino Médio 

regular Exclusivo na Rede Estadual
2010-2014

Fonte: Censo Demográfico e Censo Escolar INEP
Elaboração: Subseção DIEESE/ SindUTE/MG

3   A taxa de crescimento da população até 2014 foi considerada constante, devido ao fato da última contagem da população ser de 2007, 
logo utilizamos a taxa média geométrica de crescimento anual do período entre 2000 e 2010 (os dois últimos censos demográficos), por ser 
um dado mais atual.



15

Cartilha do Sind-UTE/MG - 2012

A tabela 06 nos mostra que a quantidade de matrículas do Ensino Médio regular da rede estadual é inferior ao total da 
população mineira, na idade adequada para cursar o Ensino Médio regular, ou seja, para atender toda a população mineira 
na idade de cursar o Ensino Médio regular, o governo estadual deveria aumentar, em média, de 2010 até 2014, 1 milhão de 
matrículas em cada ano. 

Entre os anos de 2003 e 2011, a rede estadual atendeu 6,75 milhões de matrículas no Ensino Médio regular. Neste mesmo 
período, a população em idade adequada para frequentar o Ensino Médio foi de 16 milhões. Se considerarmos que o Estado 
deveria atender a sua prioridade, qual seja o E Médio, conforme a LDBE/96, em sua integralidade, e que toda a população 
mineira em idade adequada frequentasse o Ensino Médio regular na rede estadual, o passivo de atendimento acumulado no 
Ensino Médio regular, entre 2003 e 2011 seria de 9,2 milhões de atendimentos. 

7.1) Qual seria o impacto financeiro para a rede estadual absorver as matrículas estimadas, segundo a projeção da 
população, em idade adequada?

A tabela 07 apresenta o investimento a ser feito pelo governo estadual no Ensino Médio regular, considerando que toda 
a população com idade entre 14 e 18 anos estivessem matriculadas no Ensino Médio da rede estadual entre o período de 
2010 e 2014.

A estimativa do custo-aluno do MEC levou em consideração a média de crescimento do valor anual mínimo nacional por 
aluno, de 2008 a 2012, que é de 10,5%, utilizada para estimar os respectivos valores para 2013 e 2014. 

No caso do custo-aluno da SEE-MG, utilizaram-se os valores do custo-aluno ensino médio, publicados no site da SEE-MG, de 
1998 a 2010, para calcular a média anual de crescimento do custo-aluno da SEE-MG é de 8,9%. Esta média foi utilizada para 
calcular o custo-aluno para os anos de 2011 a 2014.
Há que se apontar, observada a tabela 07, que o custo-aluno da SEE-MG, inclui as despesas com pagamento de Inativos da 
Educação, fato este que poderia explicar a diferença em relação ao custo-aluno do MEC.

O investimento a ser feito pelo Governo do Estado entre os anos de 2012 e 2014, se for considerado o Custo Aluno do MEC 
seria entre R$ 5,02 bilhões e R$ 6,04 bilhões e utilizando o custo aluno da SEE-MG, este investimento seria entre R$ 5,29 
bilhões e R$ 6,1 bilhões.

TABELA 08
Investimento no Ensino Médio regular, segundo Custo Aluno do 

MEC e SEE-MG, na Rede Estadual 
2010 a 2014

Ano Matrículas
MEC SEE-MG

Custo Aluno Investimento Custo Aluno Investimento

2010 1.770.021 1.992,21 3.526.243.918,93 2.540,24 4.496.277.166,57

2011 1.783.871 2.331,25 4.158.640.626,34 2.767,20 4.936.329.386,10

2012 1.756.280 2.860,80 5.024.365.922,80 3.014,44 5.294.199.804,51

2013 1.742.648 3.162,31 5.510.795.323,10 3.283,77 5.722.453.397,88

2014 1.729.125 3.495,60 6.044.326.175,69 3.577,16 6.185.357.317,31

Fonte: IBGE, MEC e SEE-MG
Elaboração: Subseção DIEESE/ SindUTE/MG
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