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Resumo 
 

Em Minas Gerais, assim como no Brasil, o ensino médio vem ao longo do tempo 

apresentando melhora geral dos seus indicadores. Alguns problemas ainda persistem 

dentre eles destaca-se a sua baixa cobertura. A cobertura do ensino médio depende 

de demanda e da oferta desse nível de ensino. A demanda depende de fatores 

demográficos, socioeconômicos e do fluxo dos alunos entre as séries e a oferta, 

depende basicamente do poder público, que deve disponibilizar o acesso à demanda 

efetiva pelo ensino médio. Considerando, portanto, os diversos fatores que podem 

afetar a cobertura no ensino médio, este artigo foca apenas na disponibilidade de 

oferta. Assim, o objetivo deste artigo é analisar até que ponto a disponibilidade de 

oferta, ou restrição de oferta, do ensino médio por parte dos municípios de Minas 

Gerais afeta a cobertura nesse nível de ensino. Para tanto, foram propostos e 

calculados indicadores que mensuraram a capacidade que os municípios têm em 

atender a demanda do ensino médio. Esses indicadores propostos, que são pouco 

usuais nas análises educacionais, juntamente com os tradicionais, como a taxa de 

escolarização líquida e bruta, permitiram analisar o acesso e a disponibilidade de 

oferta, e assim entender os problemas da baixa cobertura do ensino médio nos 

municípios mineiros. A principal conclusão é que o fluxo dos alunos no ensino 

fundamental contribui muito mais para a dificuldade do jovem acessar o ensino médio 

do que realmente a restrição de oferta desse nível de ensino. Ressalta-se, porém, que 

para a universalização do ensino médio, a maioria dos municípios mineiros teriam que 

ampliar a sua capacidade de vagas. 

 
 

                                                
1 Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) 
pelo apoio financeiro.  
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1. Introdução 

A Emenda Constitucional nº 592, de 11 de novembro de 2009, assegura 

educação básica obrigatória e gratuita para todas crianças e jovens que tenham entre 

4 e 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para os que a ela não 

tiveram acesso na idade própria. A LDB, alterada pela lei nº 12.796, de 4 de abril de 

2013, organiza a educação básica e obrigatória em pré-escola, ensino fundamental e 

ensino médio, devendo ser oferecida gratuitamente a todos os brasileiros com idade 

entre 4 e 17 anos de idade. Diante disso, é dever do Estado saber se há atendimento 

adequado à educação básica nos diferentes entes federados.  

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) de 2015 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em Minas 

Gerais, o ensino fundamental já se encontra praticamente universalizado, com 98,3% 

dos jovens de 6 a 14 anos frequentando esse nível de ensino. Por outro lado, do total 

da população alvo do ensino médio (jovens de 15 a 17 anos), 84,9% estavam 

frequentando algum estabelecimento de ensino, mas apenas 67,6% frequentando o 

ensino médio3. Tais números evidenciam problemas de retenção no ensino 

fundamental e falta de acesso e abandono no ensino médio que tem levado gestores 

e pesquisadores a debruçarem sobre a crise nesse nível de ensino.  

A cobertura do ensino médio depende de duas dimensões: a demanda e a 

oferta desse nível de ensino. A demanda depende de fatores demográficos, 

socioeconômicos e do fluxo dos alunos entre as séries. Por fatores demográficos 

entende-se a população alvo do ensino médio, chamada aqui de demanda potencial. 

Esta demanda potencial, à primeira vista, seria a população alvo do ensino médio, ou 

seja, a população de 15 a 17 anos de idade, que, de acordo com os Censos 

Demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apresentou 

diminuição entre 2000 e 2010. Essa demanda potencial pode ser afetada também pelo 

fluxo dos alunos entre os anos escolares desde o 1º ano do ensino fundamental. Um 

dos grandes problemas do Brasil, e consequentemente de Minas Gerais, são as altas 

taxas de repetência, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e no ensino 

médio. Segundo dados oficiais do Censo Escolar de 2015, coordenado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)4, em Minas 

                                                
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc59.htm. 
3 Dados extraídos do Observatório do PNE: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne. 
4 http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais. 
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Gerais, as taxas de repetência do ensino fundamental anos iniciais e anos finais foram 

de, respectivamente, 1,8% e 9,9% e do ensino médio de 12,2%.  

Por outro lado, a demanda potencial pode ou não se tornar uma demanda 

efetiva, ou seja, a população alvo do ensino médio pode ou não buscar a educação, 

que dependerá de alguns fatores, tais como o background familiar do indivíduo e o 

seu interesse. Tanto na literatura nacional quanto internacional, já existe um consenso 

do forte impacto dos fatores relacionados ao background familiar no resultado 

educacional dos indivíduos, tanto no que tange ao acesso e permanência no sistema 

de ensino e anos médios de estudo (RIOS-NETO, CESAR e RIANI, 2002; SILVA e 

HASENBALG, 2001; HANUSHEK, 2002; RIANI, 2005; BARROS e LAM, 1996; 

BARROS ET AL, 2001), quanto na qualidade educacional (FLETCHER, 1998; 

ALBERNAZ et al., 2002; CÉSAR; SOARES, 2001; FERRÃO, et al., 2001; BARBOSA; 

FERNANDES, 2001; SOARES, CÉSAR, MAMBRINI, 2001).  

A outra dimensão, oferta educacional, depende basicamente do poder público, 

no sentido de disponibilizar o acesso à demanda efetiva pelo ensino médio. Quando 

o poder público não consegue atender a demanda educacional, seja devido à falta de 

oferta ou devido à baixa qualidade da educação, o setor privado pode suprir ou não a 

lacuna deixada pelo poder público.  

Com relação a oferta educacional, o estudo de Barros et al (2001) encontrou 

efeito positivo da disponibilidade de oferta nos anos médios de estudo dos municípios 

das regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. Nesse estudo, a disponibilidade de oferta 

foi medida pela razão do número de estabelecimentos que ofertam os anos finais do 

ensino fundamental ou o ensino médio e a população de 11 a 25 anos de idade. Os 

autores utilizam dados da PNAD de 1996 e da Pesquisa de Padrão de Vida (PPV) 

1996/97. 

Resultado semelhante foi encontrado em Riani (2005) que analisou os 

determinantes educacionais no Brasil utilizando os dados do Censo Demográfico e 

Censo Escolar, ambos de 2000. A disponibilidade de oferta foi medida pela razão do 

número de professores do ensino médio e a população em idade adequada de cursar 

esse nível de ensino. Seus resultados indicam uma associação positiva entre a 

disponibilidade de oferta e a frequência escolar dos jovens de 15 a 17 anos (em 

qualquer nível de ensino), e a frequência no ensino médio dos jovens de 15 a 17 anos 

que já concluíram o ensino fundamental.  
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Em outro estudo, utilizando dados da PNAD de 2004 e 2006, Neri (2009) 

encontrou que, em 2006, 10,9% dos jovens brasileiros declaram como motivo da 

evasão escolar a falta de escolas. Os dois principais motivos estavam relacionados à 

demanda: necessidade de trabalho e geração de renda (27,1%) e falta intrínseca de 

interesse (40,3%). Em 2004, esses percentuais eram de, respectivamente, 11,2%, 

22,8% e 45,1%. Ressalta-se, porém, que esse estudo, diferente dos dois anteriores, 

não controlou pelos demais fatores que podem afetar a frequência escolar.  

Esses estudos são importantes, pois conseguem determinar o impacto da 

disponibilidade de oferta controlando por outras características seja do município ou 

do aluno. Porém, quando se pensa em políticas públicas, um fator que deve ser levado 

em consideração é se, independente das condições socioeconômicas dos municípios 

e do seu anulado, o poder público está conseguindo atender de forma adequada a 

demanda existente, no sentido de disponibilizar as vagas necessárias para atender a 

população.  

Considerando, portanto, os diversos fatores que podem afetar a cobertura no 

ensino médio, esquematizados na figura 1, esse artigo irá focar apenas um desses 

fatores que é a disponibilidade de oferta do ensino médio mineiro, ou em outras 

palavras, a capacidade de absorção da demanda do ensino médio nos municípios 

mineiros, concebida aqui como uma característica municipal.  

Essa questão é importante, devido as mudanças ocorridas na educação 

brasileira nas últimas décadas, principalmente no ensino médio. Com dados da PNAD, 

tem-se que em 2001, em Minas Gerais, 74,9% dos jovens de 15 a 17 anos 

frequentavam algum estabelecimento de ensino, percentual que cresceu em 2015 

para 84,9%. Mais significativo foi o aumento da porcentagem de jovens de 15 a 17 

anos que estavam cursando o ensino médio. Em 2001, esse percentual era de 43,2% 

passando para 67,6% em 20155. 

Ademais, os estudos existentes até aqui, principalmente os relacionados a 

restrição de oferta, utilizam dados mais antigos, principalmente do Censo Demográfico 

de 2000, e, como visto, ocorreram mudanças entre o período intercensitário. Dessa 

forma, torna-se importante estudar como os fatores relacionados a oferta educacional 

podem afetar a cobertura do ensino médio, frente as mudanças que ocorreram 

recentemente no acesso a esse nível de ensino em Minas Gerais. 

                                                
5 Dados extraídos do Observatório do PNE: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne. 
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Figura 1: Fatores que afetam a cobertura do ensino médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com base no que foi exposto, esse artigo possui dois objetivos principais. O 

primeiro consiste em mensurar um novo conceito educacional, qual seja, a restrição 

de oferta no ensino médio nos municípios de Minas Gerais. O segundo objetivo 

consiste em analisar a relação entre a restrição de oferta e o atendimento do ensino 

médio nos municípios mineiros. A restrição de oferta do ensino médio é definida como 

a disponibilidade de o município garantir o acesso ao ensino médio para todos os 

indivíduos na faixa etária adequada de cursá-lo e que já concluíram o ensino 

fundamental. Esta última condição é particularmente importante, pois politicas para o 

ensino fundamental que enfrentem o abandono e evasão são necessárias para que o 

ensino médio possa ser, de fato, universalizado.  

Esse estudo é importante para o planejamento educacional de Minas Gerais, 

pois o estado possui uma heterogeneidade regional muito acentuada. Os municípios 

mais ao norte de Minas possuem as mais baixas taxas de cobertura do ensino médio. 

Em que pese que os municípios com baixa taxa de atendimento são mais vulneráveis 

socioeconomicamente é importante saber até que ponto a disponibilidade de oferta 

pode estar influenciando essa baixa cobertura. A maioria dos estudos sobre os 

determinantes educacionais enfoca principalmente a questão dos fatores 

relacionados ao background familiar e os relaciona aos fatores internos da escola. 

Esses estudos são fundamentais para compreender a dinâmica educacional, porém, 

a questão da disponibilidade de oferta ou a capacidade de absorção da demanda por 

ensino tem sido pouco estudada. No caso do ensino médio, que não está 
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universalizado, é importante conhecer até que ponto os municípios mineiros estão 

preparados para uma política de aumento da cobertura desse nível de ensino.  

Esse artigo está dividido em mais três seções, além desta introdução. Na seção 

seguinte é apresentada a metodologia, com a descrição da fórmula dos indicadores 

utilizados nesse trabalho. Na seção três são apresentados os resultados das análises 

dos indicadores e, por fim, a última seção apresenta as considerações finais do artigo.  

 

2. Metodologia  

Para alcançar os objetivos desse trabalho, foram calculados indicadores que 

captam o acesso da população ao ensino médio e a restrição de oferta nesse nível de 

ensino para cada município de Minas Gerais e para a média do estado.  

Essas duas dimensões, dizem respeito a dois problemas importantes de 

política educacional, quais sejam, a universalização do ensino médio e a capacidade 

de absorção da demanda por ensino médio por parte dos municípios. 

A política de universalização refere-se ao direito, garantido pela Constituição 

Federal, de acesso gratuito para as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos de idade 

a toda a educação básica. O outro problema de política diz respeito a política de 

atendimento da demanda, ou seja, a restrição de oferta que será o principal foco desse 

artigo. Embora sejam duas questões distintas, a diferença entre elas é tênue. Já que 

garantir a universalização pressupõe a garantia de atendimento da população por 

parte do poder público. Porém, o acesso ao ensino médio, como foi visto na seção 

anterior, depende de vários fatores, não apenas da disponibilidade de oferta da 

educação. Dessa forma, para pensar em políticas públicas de educação que garantam 

a sua universalização, é necessário pensar nessas duas questões em separado.  

A maioria dos indicadores utilizados para acompanhar a evolução da educação 

e avaliar até que ponto está garantindo a universalização da educação básica, estão 

mais relacionados ao acesso à educação. A questão da restrição da oferta tem sido 

pouco discutida, e, consequentemente, pouco mensurada. Esse é, portanto, o foco 

principal desse artigo, ou seja, propor indicadores que juntamente com os já existentes 

permitam analisar o acesso e a disponibilidade de oferta. Tal fato deve ser utilizado 

na formulação de políticas de universalização que considere a capacidade de oferta 

por parte dos municípios. 

Outra questão importante é a delimitação da faixa etária que será utilizada para 

calcular os indicadores. A faixa etária adequada de cursar o ensino médio, caso as 
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trajetórias escolares fossem regulares, é entre 15 e 17 anos. A maioria dos indicadores 

calculados para o ensino médio utilizam esse recorte etário. Porém, devido à alta taxa 

de repetência, os fluxos são irregulares, o que causa uma defasagem idade/série. 

Dessa forma, alguns indicadores foram calculados para uma faixa etária mais ampla, 

15 a 21 anos, que congrega grande parte da demanda efetiva do ensino médio apesar 

da Constituição Federal assegurar o direito ao ensino médio, independentemente da 

idade.  

A seguir serão descritas a metodologia de cálculo dos indicadores utilizados 

nas análises desse artigo, salientando qual política eles captam: acesso ou 

disponibilidade de oferta. Como já comentado, muitos já são utilizados, principalmente 

aqueles que captam o acesso ao ensino médio. Porém, indicadores de disponibilidade 

de oferta não são comuns, sendo, portanto, a contribuição desse artigo.   

Um dos indicadores mais conhecidos nas análises educacionais é a taxa de 

escolarização líquida do ensino médio (TELEM). Ela é definida como a razão entre as 

matriculas no ensino médio na faixa etária adequada de cursá-lo (população de 15 a 

17 anos) e a população total nessa mesma faixa etária. Quanto maior a TELEM, maior 

é a população alvo do ensino médio que está sendo atendida adequadamente, o que 

capta a política de universalização. Ela também é um indicador de oferta, já que altos 

valores significam que a questão da oferta está sendo resolvida, pois o município está 

disponibilizando as vagas necessárias. 

 

TELEM =
Total de matriculas no EM na faixa etária de 15 a 17 anos

População total na faixa etária de 15 a 17 anos
∗ 100 

 

Outro indicador conhecido é a taxa de escolarização bruta do ensino médio 

(TEBEM), que é a razão do total de matrículas no ensino médio, em qualquer idade, e 

o total de pessoas na faixa etária adequada de cursar o ensino médio. Ela possibilita 

avaliar o volume de matrículas nesse nível em função da demanda potencial na faixa 

etária adequada (RIANI, GOLGHER, 2004). Uma TEBEM superior a TELEM indica que 

o déficit de atendimento passado está sendo atendido, ou seja, indica o percentual de 

pessoas que não tiveram acesso ao ensino médio e está sendo atendido. Também 

fornece informações se a capacidade instalada é adequada para atender a essa 

demanda global.  
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TEBEM =
Total de Matriculas no EM

População total na faixa etária de 15 a 17 anos
∗ 100 

 

Os dois indicadores descritos acima são os mais utilizados nas pesquisas 

educacionais, principalmente quando se quer avaliar a cobertura desse nível de 

ensino, ou seja, quando se quer avaliar a política de universalização. Porém, não 

respondem de forma adequada a questão de pesquisa desse artigo: até que ponto a 

disponibilidade de oferta pode afetar a cobertura do ensino médio. Para responder 

essa pergunta, outros indicadores que captam tanto o acesso ao ensino médio quanto 

a disponibilidade de oferta são necessários.  

Um indicador proposto para captar questões relacionadas a política de 

universalização, ou seja, do direito ao acesso ao ensino médio, é a taxa de acesso ao 

ensino médio. Ela é medida por uma razão, cujo numerador é o número de pessoas 

de 15 a 21 anos que frequentam ou já frequentaram o ensino médio e o denominador 

é o total de pessoas nessa faixa etária. Esse indicador é importante porque nos diz o 

percentual da população em determinada faixa etária que em algum momento teve 

acesso ao ensino médio, por isso ele é calculado para uma faixa etária mais ampla.  

 

Taxa de acesso ao EM =
População de 15 a 21 anos que frequenta ou frequentou o EM

População total na faixa etária de 15 a 21 anos
∗ 100 

 

Apesar desses três indicadores descritos tratarem da universalização, refletido 

aqui como o acesso ao ensino médio para toda a população, a questão da capacidade 

que os municípios têm em atender a demanda não é captada plenamente por eles. 

Para mensurar essa capacidade, será proposto indicadores de disponibilidade de 

oferta no ensino médio. 

O primeiro indicador proposto é a taxa de oferta no ensino médio que é a razão 

entre o número de pessoas de 15 a 21 anos que frequenta ou que já frequentou o 

ensino médio, tendo ou não concluído, e a população nessa faixa etária que já 

concluiu o ensino fundamental. Esse indicador representa a proporção de pessoas 

aptas a cursar o ensino médio, pois já haviam concluído o fundamental, e que tiveram 

acesso a ele.  

 

Taxa de oferta do EM  =
População de 15 a 21 anos que frequenta ou frequentou o EM 

População de 15 a 21 anos que concluiu o EF
∗ 100 
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Mais importante para a nossa questão, é o complemento dessa taxa, que aqui 

será chamada de taxa de restrição de oferta do ensino médio. A taxa de restrição de 

oferta nos diz o percentual de indivíduos que tinham condições de acessar o ensino 

médio, porém, não o acessaram. Para saber se esse acesso se deu por falta de vagas 

nesse nível de ensino, foi calculado um outro indicador, qual seja: a taxa de 

disponibilidade de vagas no ensino médio.   

A taxa de disponibilidade de vagas no ensino médio é a razão entre a 

capacidade máxima de vagas no ensino médio e a população na faixa etária de 15 a 

21 anos que concluiu o ensino fundamental, e dessa forma, estavam aptos a cursar o 

nível médio. 

 

Taxa de disponibilidade de vagas no EM

=
Capacidade máxima de vagas no EM

População  total na faixa etária de 15 a 21 anos que concluiu o EF
 ∗ 100 

 

A capacidade máxima de vagas no ensino médio foi calculada considerando o 

total de turmas do ensino médio vezes o número máximo de alunos permitido pela Lei 

Nº 16.056 de 24/04/2006 (o número máximo de alunos no ensino médio por sala de 

aula na rede pública estabelecido pela Lei é de 40 alunos). Cabe ressaltar, que a 

capacidade máxima de vagas no ensino médio é um valor fictício, pois expressa o 

número de vagas levando em consideração o número adequado, estipulado por lei, 

de alunos por turma.  

Na interpretação dessa taxa, os valores maiores que 100% indicam um excesso 

de vagas no nível médio em relação a população que está apta a cursar esse nível de 

ensino e valores menores que 100%, falta de oferta no ensino médio. Cabe destacar, 

que essa taxa é um indicador global, pois não tem informação do motivo da saída dos 

jovens do sistema de ensino e em qual série ocorre possíveis problemas de oferta. 

Também foi mensurada a taxa de disponibilidade de vagas no 1º ano do ensino 

médio. Ela é a razão entre a capacidade máxima de vagas no 1º ano do ensino médio 

e a população na faixa etária de 15 a 17 anos que concluiu o ensino fundamental. A 

capacidade máxima de vagas no primeiro ano foi calculada da mesma forma do caso 

anterior, porém, considerou apenas o 1° ano do ensino médio. 
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Taxa de disponibilidade de vagas no 1º ano do ensino médio

=
Capacidade máxima de vagas no 1º ano do EM

População total na faixa etária de 15 a 17 anos que concluiu o EF
∗ 100% 

 

Esses indicadores foram calculados utilizando-se os dados do Censo 

Demográfico, fornecido pelo IBGE, com exceção do índice de disponibilidade de 

vagas no ensino médio que utilizou também informações do número de turmas do 

ensino médio extraídos do Censo Escolar da Educação Básica, fornecido pelo INEP. 

Eles foram calculados para cada município e para Minas Gerais e suas análises 

encontram-se na seção seguinte. Todos os cálculos têm como referência o ano de 

2010 devido ao fato de que algumas informações desagregadas por município só 

serem possíveis com a utilização dos Censos Demográficos. 

No caso do Censo Demográfico, utilizou-se os dados do questionário aplicado 

a uma amostra de unidades domiciliares, que possui uma gama maior de informações 

sociais, econômicas e demográficas dos indivíduos. Esse questionário é aplicado em 

uma amostra de 10% das residências recenseadas. Portanto todos os indicadores 

construídos neste trabalho são, na realidade, estimativas e não valores reais. A 

expansão dos dados da amostra para o universo foi feita utilizando os pesos, conforme 

descrito na nota metodológica divulgada pelo IBGE6.  

Para sintetizar, os indicadores propostos aqui, tiveram a finalidade de captar a 

acesso, ou universalização do ensino médio, e a disponibilidade de oferta desse nível 

de ensino. No primeiro conjunto, considerou a taxa de escolarização líquida e bruta, 

que já são usualmente utilizados para analisar a cobertura, mais um novo indicador 

que é a taxa de acesso ao ensino médio. O outro conjunto de indicadores não são 

explorados nas pesquisas educacionais, dessa forma, propõe-se a sua mensuração 

através da taxa de restrição do ensino médio e do índice de disponibilidade de vagas 

nesse nível de ensino. Esses dois conjuntos de indicadores serão conjuntamente 

analisados para entender os problemas da baixa cobertura do ensino médio.   

 

                                                

6 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico de 2010: 
documentação dos microdados da amostra. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_gerais_amostra/default_re
sultados_gerais_amostra.shtm >. Acesso em: dez. 2017. 
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3. Resultados 

3.1 Taxa de escolaridade líquida do ensino médio 

Um dos indicadores mais usados para caracterizar o acesso ao ensino médio 

é a taxa de escolarização líquida e por meio dela é possível medir se a população alvo 

do ensino médio está de fato nesse nível de ensino. Valores pequenos dessa taxa 

indicam que há uma parcela considerável de jovens que deveriam estar cursando o 

ensino médio, mas não estão. Tal fato pode ser resultado da evasão desses jovens 

ainda no ensino fundamental, ou da retenção deles no fundamental, dessa forma, eles 

podem ainda estar cursando esse nível de ensino, ou podem também ter terminando 

o fundamental e não efetuado matricula, por algum motivo, no ensino médio. Como 

chegar ao ensino médio na idade esperada só pode acontecer com uma trajetória 

escolar regular, a taxa de escolarização líquida descreve de forma bastante útil uma 

das dimensões da qualidade da educação no território, ou seja, o fluxo escolar. A outra 

dimensão de qualidade importante é o aprendizado, que não será tratado nesse artigo. 

Em Minas Gerais a taxa de escolarização líquida no ensino médio em 2010 foi 

de 51%, indicando que pouco mais da metade dos jovens de 15 a 17 anos estão 

cursando o nível de ensino adequado que é o médio.  

A figura 2 ilustra o histograma da taxa de escolarização líquida para os jovens 

de 15 e 17 anos dos municípios de Minas Gerais. Observa-se que essa taxa apresenta 

maiores frequências entre 43,8% e 58,8%. Verifica-se também que 25% dos 

municípios possuem taxa escolarização líquida menor que 40,6%, ou seja, nesses 

municípios cerca de 60% dos jovens de 15 a 17 anos não estão frequentando o ensino 

médio.  
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Figura 2: Histograma da taxa de escolarização líquida do ensino médio entre jovens de 15 e 17 anos 
– Minas Gerais, 2010. 
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Censo Demográfico de 2010. Elaboração própria. 

 
 

3.2 Taxa de escolaridade bruta do ensino médio 

 

Outro indicador bastante utilizado também é a taxa de escolarização bruta que 

mede se o ensino médio, como organizado atualmente no município, está atendendo 

a jovens de outras faixas etárias, contribuindo assim a superação do déficit 

educacional. Quando a taxa de escolaridade bruta é maior que 100%, o município 

está fazendo um esforço de incorporar os estudantes que não tiveram acesso ao 

ensino médio na idade correta. Com base nos resultados obtidos, observa-se que 

apenas 3,5% (30) dos municípios mineiros apresentaram taxa de escolarização bruta 

do ensino médio superior a 100%. Nesses municípios, há evidências que o número 

de pessoas cursando o ensino médio é superior ao número de pessoas na faixa etária 

de 15 a 17 anos.  

Deve-se considerar que essa taxa pode aumentar em consequência de fatores 

positivos como também negativos. Um fator positivo no âmbito escolar capaz de 

elevar a taxa de escolarização bruta é a intensificação do número de atendimento. Já 

um fator negativo que poderia ajudar no crescimento é o aumento do número de 

retenção no ensino médio.  

Em contrapartida, se menor do que 100% a informação é que o município não 

está atendendo um número de estudantes que deveria estar atendendo. No entanto é 

importante observar que mesmo nesse caso, a situação escolar pode não ser boa, já 

que o indicador não considera quem deveria estar de fato cursando o ensino médio.  
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Para Minas Gerais, a taxa de escolarização bruta apresentou valor de 82,3%, 

maior, portanto, que a TEL, que foi de 51%, indicando que no agregado de Minas 

Gerais, parte da população que não acessou o ensino médio na idade adequada, está 

sendo atendida. O município com maior taxa foi o de Nova Lima (165,6%), indicando 

o esforço deste município em atender o déficit de atendimento passado, porém, a 

retenção no ensino fundamental ainda é um problema, já que a TEL foi de 48,9%.  

Já o município de São José da Safira, apresentou o valor mais baixo, 34%. 

Esse município possui uma taxa de escolarização líquida de 22,4%, mostrando que 

além de não atender de forma adequada - adequação idade/nível de ensino - a maior 

parte dos jovens de 15 a 17 anos, não consegue atender a população com idade 

superior que não tiverem acesso ao ensino médio na idade correta.  

O histograma da taxa de escolarização bruta para os jovens de 15 e 17 anos 

dos municípios mineiros pode ser visualizado na figura 3. Verifica-se que essa taxa 

apresenta maiores frequências entre 72,5% e 82,5%, intervalo maior que o da TEL, o 

que indica que em alguma medida os municípios estão incorporando os estudantes 

que não tiveram acesso ao ensino médio na idade correta. Observa-se também que 

25% dos municípios possuem taxa de escolarização bruta maior que 82,4%. 

 

Figura 3: Histograma da taxa de escolarização bruta do ensino médio entre jovens de 15 e 17 anos – 

Minas Gerais, 2010 
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Censo Demográfico de 2010. Elaboração própria. 
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3.3 Taxa de acesso ao ensino médio 
 

A taxa de acesso ao ensino médio em Minas Gerais, em 2010, foi de 63,6%. 

Isto significa que 63,6% dos adolescentes mineiros entre 15 e 21 anos têm ou já 

tiveram acesso ao ensino médio. Pode dizer, portanto, que esse nível de ensino não 

atendeu todos os jovens mineiros, ou seja, não há ainda a universalização do ensino 

médio em Minas Gerais.  

O município com menor taxa de acesso é Araponga (28,5%). Esse baixo 

acesso ao ensino médio é reflexo tanto de uma baixa taxa de escolarização líquida 

(22,9%) quanto de uma baixa taxa de escolarização bruta (34,6%). No outro extremo, 

está o município de Paiva, com a maior taxa de acesso, 89%. Este resultado reflete 

principalmente uma taxa de escolarização líquida alta (74,5%), mesmo que não seja 

a ideal, e um maior esforço para atender o déficit passado, com taxa de escolarização 

bruta de 79,6%. 

A figura 4 corresponde ao histograma da taxa de acesso ao ensino médio dos 

jovens entre 15 e 21 anos por município. Observa-se que a taxa de acesso se 

concentra nos valores entre 55% e 63%, com predominância do intervalo entre 57% 

e 59%, onde ocorre o pico. Além disso, 75% dos municípios mineiros têm taxa de 

acesso inferior 64,2% (3º Quartil), demonstrando que na maioria dos municípios de 

Minas Gerais, ainda falta muito para a universalização do ensino médio. 

 

Figura 4: Histograma da taxa de acesso ao Ensino Médio entre os jovens de 15 a 21 anos – Minas 

Gerais, 2010 
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Censo Demográfico de 2010. Elaboração própria. 
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3.4 Taxa de oferta do ensino médio e taxa de restrição ao ensino médio 
 

A taxa de acesso ao ensino médio tem como referência todos os residentes no 

município na faixa etária escolhida. No entanto, ao se planejar o ensino médio 

interessa saber se há, entre os que terminaram o ensino fundamental, e, portanto, 

estão aptos para acessar o ensino médio, algum estudante que nele não se 

matriculou. Esta informação é obtida com a taxa de oferta do ensino médio. Em Minas 

Gerais essa taxa foi de 91,5% para a população de 15 a 21 anos. Concluiu-se que, 

em Minas Gerais, para cada 100 pessoas de 15 a 21 anos que já concluíram o ensino 

fundamental, 92 acessaram o ensino médio. O evento complementar à taxa de oferta 

do ensino médio, a taxa de restrição nesse nível de ensino, mostra que apenas 8,5% 

dos jovens que concluíram o fundamental, com idade entre 15 e 21 anos, não tiveram 

acesso ao ensino médio em Minas Gerais. Nesse sentido, o ensino médio não 

conseguiu atender uma pequena parcela dos jovens mineiros que concluíram o 

fundamental. 

Ao comparar a taxa de acesso ao ensino médio e a taxa de oferta percebe-se 

que o problema deste nível de ensino é, na realidade, o fato de que muitos não 

terminam o fundamental e, dentre estes, apenas alguns não se matriculam no médio, 

por motivos que não estão sendo analisados nesse artigo, mas que a literatura mostra 

que estão relacionados a fatores socioeconômicos e culturais.  

Os baixos valores da taxa de acesso e os altos valores da taxa de oferta, 

indicam claramente que o problema ocorre no ensino fundamental. Essa é a 

observação mais importante desse artigo, pois conclui-se que em princípio não falta 

oferta no ensino médio. 

A figura 5 apresenta o histograma da taxa de restrição de oferta no ensino 

médio nos municípios mineiros. Por meio do histograma, observa-se que as taxas 

municipais estão concentradas no intervalo entre 5,0% e 13,0%, com predominância 

do intervalo 7,0% a 9,0%, onde ocorre o pico. Observa-se também que 25% dos 

municípios têm taxa de restrição de oferta inferior a 6,8% (1º Quartil), 50% dos 

municípios apresentaram taxa inferior a 9,7% (mediana) e 25% dos municípios taxa 

superior a 12,8% (3º Quartil). Esses resultados corroboram com o verificado para o 

agregado de Minas Gerais, ou seja, na maioria dos municípios não há problemas com 

relação à restrição de oferta. 
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Nos municípios de Grupiara, Paiva e Piau, todos os jovens de 15 a 21 anos que 

concluíram o fundamental acessaram a etapa seguinte. Já o município de São João 

da Mata apresenta a maior restrição de oferta. Nesse município, 46,2% dos jovens de 

15 a 21 anos que concluíram o fundamental não acessaram o nível médio. Como pode 

ser visto pela figura 5, esse município apresenta uma taxa atípica dos demais 

munícipios.  

 

Figura 5: Histograma da taxa de restrição de oferta no ensino médio entre os jovens de 15 a 21 anos 

– Minas Gerais, 2010 
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Censo Demográfico de 2010. Elaboração própria. 

 

3.5 Taxa de disponibilidade de vagas no ensino médio 
 

Outro indicador importante para analisar a restrição de oferta é a taxa de 

disponibilidade de vagas no ensino médio. Essa taxa expressa o volume total de vagas 

ofertadas nesse nível de ensino em função do número de pessoas de 15 a 21 anos 

aptas a cursá-lo, ou seja, que concluiu a etapa anterior. Dessa forma, a taxa de 

disponibilidade de vagas mensura o esforço que está sendo realizado para atender a 

falta de acesso dos jovens. Para Minas Gerais, a taxa de disponibilidade de vagas foi 

de 60,7%, ou seja, para cada 61 vagas ofertadas, aproximadamente, para o ensino 

médio, existem 100 jovens de 15 a 21 anos que concluíram o ensino fundamental. Na 

média para Minas Gerais, pode-se dizer que há uma falta de vagas no ensino médio 

em relação à população de 15 a 21 anos que está apta a cursá-lo.  

A figura 6 ilustra o histograma da taxa de disponibilidade de vagas no ensino 

médio para os municípios de Minas Gerais no ano de 2010. Verifica-se que a maioria 
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dos municípios mineiros possuem taxa inferior a 100%, ou seja, há uma escassez de 

vagas ofertadas em relação a população apta a cursar o ensino médio. Os valores 

concentram entre 45% e 85% indicando uma escassez de vagas. Quanto aos valores 

de mínimo e máximo, verifica-se que o município de Japaraíba apresentou a menor 

taxa (21%), enquanto que o município de Inconfidentes apresentou a maior (215%).   

Ressalta-se que em 90,5% dos municípios (772 municípios dos 853) há falta 

de oferta no ensino médio, ou seja, possuem taxa de disponibilidade de vagas menor 

que 100%. Nesse sentido, pode-se concluir que o número de pessoas que concluíram 

o ensino fundamental com idade entre 15 e 21 anos é superior ao número de vagas 

ofertado. Além disso, vale destacar que os municípios de Jaguaraçu e Serra da 

Saudade não ofertavam o ensino médio no ano de 2010.  

Como essa taxa considera a população de 15 a 21 anos, pode-se dizer que a 

oferta de vagas no ensino médio na maioria dos municípios mineiros é insuficiente 

para suprir o déficit passado da falta de acesso na idade correta. 

 

Figura 6: Histograma da taxa de disponibilidade de vagas no ensino médio entre os jovens de 15 a 21 

anos – Minas Gerais, 2010 
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Fonte: Dados básicos: IBGE. Censo Demográfico de 2010. INEP. Censo da Educação Básica de 
2010. Elaboração própria. 

 

3.6 Taxa de disponibilidade de vagas no 1ª ano do ensino médio 
 

Outro indicador proposto é a taxa de disponibilidade de vagas no 1º ano do 

ensino médio. Para Minas Gerais, esta taxa foi de 64%. Isso indica que das pessoas 

de 15 a 17 anos que estão aptas a ingressar no ensino médio, 36% delas não 

encontram vagas neste nível de ensino.  
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Desagregando a análise para o nível municipal, verifica-se que em 81 

municípios (9,5% dos municípios mineiros) há excesso de vagas no 1º ano do ensino 

médio, pois a taxa de disponibilidade foi maior que 100%. O município com maior taxa 

foi o de São Sebastião do Rio preto, com 242,2%. Já o município de Laranjal 

apresentou a menor taxa, 24,2%, neste município cerca de 76% das pessoas de 15 a 

17 anos aptas a ingressar no ensino médio não encontrariam vagas no 1º ano. 

Destaca-se também que os municípios de Congonhas do Norte, Jaguaraçu, Japaraíba 

e Serra da Saudade não possuem oferta de vagas no 1º ano do ensino médio.  

A figura 8 apresenta o histograma da taxa de disponibilidade de vagas no 1º do 

ensino médio. Observa-se que 25% dos municípios possuem taxa menor que 57,3% 

e 25% dos municípios taxa acima de 81,1%. 

 

Figura 8: Histograma da taxa de disponibilidade de vagas no 1º ano doo ensino médio entre os jovens 

de 15 a 17 anos – Minas Gerais, 2010. 

 

Fonte: Dados básicos: IBGE. Censo Demográfico de 2010. INEP. Censo da Educação Básica de 
2010. Elaboração própria. 
 

 

Cabe destacar, que esta taxa e a anterior têm que ser vistas com cautela, pois 

não necessariamente todas os jovens nas respectivas faixas etárias (15 a 17 anos e 

15 a 21 anos) que estavam aptos a ingressar no ensino médio de fato o buscaram. 

Além disto, as secretarias de educação (Estadual e municipais) normalmente ajustam 

o número de vagas de acordo com a demanda. O que pode ser dito é que, com base 

no quadro atual de turmas e o máximo de alunos por turma estipulados pela Lei 
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Nº16.056, se todos os jovens aptos a ingressarem no ensino médio o procurassem, 

as vagas existentes seriam insuficientes.  

Tal fato é importante, pois, levando em consideração a necessidade de 

universalização do ensino médio, garantido pela Constituição Federal, políticas que 

busquem esta universalização, devem levar em conta a necessidade de expandir 

também a oferta. Assim, o estado de Minas Gerais e os municípios devem estar 

preparados para garantir a universalização do ensino médio com a adequação da sua 

disponibilidade de oferta. 

 

4. Considerações finais 
 

Em Minas Gerais, pouco mais da metade dos jovens de 15 a 17 anos estão 

cursando o ensino médio. Essa baixa cobertura deste nível de ensino pode ser 

consequência tanto de fatores relacionados à sua demanda, como background 

familiar, renda, capital cultural, atraso escolar, entre outros, como pela 

disponibilização por parte do poder público e privado da oferta deste nível de ensino. 

A maioria dos estudos enfoca principalmente os fatores relacionados a demanda e 

pouca atenção tem sido dada a capacidade de absorção da demanda por ensino 

médio, principalmente a nível desagregado, como no caso os municípios. 

Dentro deste contexto, este artigo buscou mensurar a restrição de oferta no 

ensino médio – novo conceito educacional – e relacioná-lo com o atendimento do 

ensino médio nos municípios mineiros. Esse tema é importante, pois, para garantir a 

universalização do ensino médio é necessário a garantia do atendimento da demanda 

por parte do poder público.  

Para tanto foram calculados indicadores que captam o acesso ao ensino médio, 

a maioria já consolidados, como as taxas de escolarização líquida e bruta, e um novo 

indicador que foi a taxa de acesso ao ensino médio. Também foram calculados 

indicadores que captam a disponibilidade de oferta do ensino médio, pouco usuais na 

literatura educacional, que foram a taxa de restrição do ensino médio e o índice de 

disponibilidade de vagas no ensino médio. 

A análise conjunta destes indicadores mostra que apesar deste nível de ensino 

não estar universalizado, já que em 2010, em Minas Gerais, apenas 51% dos jovens 

de 15 a 17 anos frequentavam o ensino médio e 63,6% dos jovens de 15 a 21 anos 

têm ou já tiveram acesso ao ensino médio, apenas 8,5% dos jovens de 15 a 21 anos 
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que completaram o ensino fundamental, e portanto, estavam aptos a ingressar no 

nível médio, não tiveram acesso a ele.   

Assim, a comparação da taxa de escolarização líquida, taxa de acesso e a taxa 

de restrição ao ensino médio mostra que o problema deste nível de ensino é na 

realidade o fato de que muitos não terminam o fundamental e, dentre estes, apenas 

alguns não se matriculam no ensino médio. 

Conclui-se, portanto, que o fluxo dos alunos no ensino fundamental contribui 

muito mais para a dificuldade do jovem acessar o ensino médio do que realmente a 

restrição de oferta desse nível de ensino. Ou seja, os jovens não acessam o ensino 

médio porque estão ficando retidos no fundamental, seja porque repetem ou porque 

abandonam.  

Parafraseando Ruben Klein, “Um sistema educacional bom é aquele no qual 

os indivíduos possuem acesso ao ensino, aprendem e passam de ano” (KLEIN, 2006). 

Percebe-se que no caso de Minas Gerais, os jovens acessam o ensino fundamental, 

mas não conseguem concluí-lo. Cabe, portanto, aos gestores educacionais pensar 

políticas que favoreçam uma trajetória regular dos alunos no fundamental, sem 

comprometimento do aprendizado.  

Em que pese que um dos maiores gargalos para a universalização do ensino 

médio são problemas relacionadas a retenção dos jovens no ensino fundamental, os 

indicadores de disponibilidade de vagas mostram que para a universalização do 

ensino médio, a maioria dos municípios mineiros teriam que ampliar a sua capacidade 

de vagas. Considerando a média de Minas Gerais, para cada 100 jovens de 15 a 21 

anos que já concluíram o ensino fundamental, há aproximadamente 61 vagas 

ofertadas neste nível de ensino. Assim, políticas de universalização, com a garantia 

do acesso gratuito ao ensino médio, teriam que considerar uma ampliação deste nível 

de ensino, com o aumento do número de vagas. 

Outra questão importante, é a grande disparidade entre os munícipios mineiros. 

Minas Gerais é um estado com grande extensão territorial e heterogeneidade 

socioeconômica, que se reflete também nos indicadores educacionais. Enquanto que 

10% dos municípios mineiros possuem taxa de escolarização líquida acima de 60%, 

em 10% deles, esta taxa é inferior a 34,5%. Em outras palavras, pode-se dizer que 

em alguns municípios 40% dos jovens de 15 a 17 anos não estão no ensino médio, 

enquanto que no outro extremo, 65,5% dos jovens encontram-se nesta situação. O 

indicador da taxa de acesso ao ensino médio também apresenta acentuada 
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disparidade municipal. Enquanto que em Araponga apenas 28,5% dos jovens de 15 a 

21 anos têm ou já tiveram acesso ao ensino médio, no outro extremo, em Paiva, este 

percentual é de 89%.  

Os indicadores que captaram a disponibilidade de oferta do ensino médio 

também apresentam discrepâncias quando desagregados para os municípios. Apesar 

da média de Minas Gerais apresentar baixa taxa de restrição de oferta (8,5%), em 

alguns municípios ela é bem maior. Assim, em 32 municípios a taxa de restrição de 

oferta foi maior que 20%, ou seja, nestes municípios mais de 20% dos jovens de 15 a 

21 anos que concluíram o ensino fundamental não acessaram o médio.  

O que também se percebe é que os municípios possuem heterogeneidade em 

relação a disponibilidade de vagas no ensino médio. Enquanto que em 75 municípios 

possuem um déficit de vagas de cerca de 50%, em 79, há excesso de vagas. 
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