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RESUMO 

 

Esta dissertação é um estudo sobre a situação educacional da região de 
Campos Novos (8ª Agência de Desenvolvimento Regional) no que se refere ao Ensino 
Médio, relacionando o aspecto educacional com a concepção de Desenvolvimento 
Regional a partir da conceituação de Schumpeter (1982).  O problema central desta 
pesquisa é: qual a contribuição do Ensino Médio para o desenvolvimento regional do 
território da 8ª ADR - Agência de desenvolvimento regional? Esse estudo justifica-se 
com base na fundamentação da “Teoria da Educação para Todos” e no cumprimento 
dos preceitos legais que garantem o acesso e a permanência do jovem no Ensino 
Médio, bem como a necessidade de reflexão teórica sobre a relação dessa 
modalidade de Ensino com o Desenvolvimento Regional. Como objetivo geral buscou-
se identificar os limites e as possibilidades das contribuições do Ensino Médio para o 
Desenvolvimento Regional no território da 8ª Agência de Desenvolvimento Regional. 
No escopo teórico utilizou-se os seguintes autores: Schumpeter (1985), Shiroma 
(2002), Siedenberg (2006), Silva (2003), Dallabrida (2010), Krawczyk (2011), Kuenzer 
(200) e Saviani (2000). Acionou-se a metodologia de pesquisa aplicada, descritiva e 
exploratória, com abordagem mista (quantitativa e qualitativa). Empregou-se como 
técnica de coleta de dados questionários e entrevistas semiestruturadas, aplicadas 
aos sujeitos da pesquisa. Ao final da investigação concluiu-se que as contribuições do 
Ensino Médio para o desenvolvimento regional e atuação no mercado de trabalho são 
limitadas, não permitindo autonomia de escolha tanto à região pesquisada (8ª ADR) 
quanto aos jovens.  
 
Palavras-Chave: Ensino Médio. Desenvolvimento Regional. Políticas Educacionais. 
8ª Agência de Desenvolvimento Regional.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation is a study about the educational situation in the region of 
Campos Novos (8th Regional Development Agency) regarding High School, linking 
the educational aspect with the concept of Regional Development based on 
Schumpeter's (1982) conceptualization. The main question for this research is: what 
is the contribution of high school education to the regional development of the territory 
of the 8th ADR - Regional Development Agency? This study is justified based on 
“Theory of Education for All” and in the compliance of the legal precepts that guarantee 
the access and permanence of the young in High School, as well as the need for 
theoretical reflection on the relationship between this educational modality and 
Regional Development. The main objective was to identify the limits and possibilities 
of the contributions of the High School for Regional Development in the territory of the 
8th Regional Development Agency. In the theoretical scope the following authors were 
used: Schumpeter (1985), Shiroma (2002), Siedenberg (2006), Silva (2003), 
Dallabrida (2010), Krawczyk (2011), Kuenzer (200) e Saviani (2000). The methodology 
used was applied, descriptive and exploratory research, with mixed approach 
(quantitative and qualitative). A questionnaire and semi-structured interviews were 
used as data collection technique applied to the research subjects. At the end of this 
research it was concluded that the contributions of the High School to regional 
development and performance in the labor market are limited, not allowing autonomy 
to choose for both, the region surveyed (8th ADR) and young people. 
 
Keywords: High School. Regional Development. Schools of the State Public Network. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Taxa média geométrica de crescimento anual (2000-2010) dos 

municípios da ADR de Campos Novos............................................................. 

 

67 

Figura 2 – Empregos formais por setor de atividade nos municípios – 2014... 73 

Figura 3 – Mapa da renda domiciliar per capita - municípios da ADR – 2010.. 74 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE QUADROS  

 

Quadro 1 – Alterações no ensino médio com a aprovação da Lei Federal n. 

13.415/2017................................................................................................ 

 

44 

 

  



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Matrículas em Santa Catarina – 2010 a 2016.................................  55 

Gráfico 2 – Taxas de rendimento escolar por dependência administrativa – 

2015 – SC.......................................................................................................... 

 

 56 

Gráfico 3 – Empregos formais por setor de atividades – 2014..........................  72 

Gráfico 4 – Percepção sobre os alunos oriundos do ensino médio quanto ao 

grau de autonomia de escolha profissional frente ao mercado de trabalho...... 

 

 95 

Gráfico 5 – Aspectos que deveriam passar por alterações nas escolas de 

ensino médio para melhorar a formação dos alunos......................................... 

 

 98 

Gráfico 6 – Fatores que interferem na formação dos alunos do ensino médio 

para as lideranças regionais.............................................................................. 

 

100 

Gráfico 7 – Fatores que interferem na formação dos alunos do Ensino Médio 

para os professores........................................................................................... 

 

100 

Gráfico 8 – Fatores que interferem na formação dos alunos do ensino médio 

para os gestores escolares................................................................................ 

 

101 

Gráfico 9 – Frequência com que o empresariado regional (8ª ADR) interage 

com as escolas de ensino médio contribuindo com a formação para o 

mercado de trabalho.......................................................................................... 

 

 

102 

Gráfico 10 – Grau de conclusão do ensino médio dos jovens da 8ª ADR e coo 

isso contribui para o Desenvolvimento Regional........................................ 

 

104 

Gráfico 11 – Integração entre os setores da economia (primário, secundário e 

terciário) com as escolas que oferecem ensino médio...................................... 

 

105 

Gráfico 12 – Percentual da frequência com que a temática abaixo é discutida 

pelas lideranças regionais nas instituições pesquisadas................................... 

 

107 

Gráfico 13 – Percentual da frequência com que a temática abaixo é discutida 

nas aulas pelos professores.............................................................................. 

 

107 

Gráfico 14 – Percentual da frequência com que a temática abaixo é discutida 

nas reuniões pedagógicas pelos gestores escolares........................................ 

 

108 

Gráfico 15 – Grau de conhecimento da Lei Federal nº 13.415 (16 de fevereiro 

de 2017)............................................................................................................ 

 

110 

Gráfico 16 – Avaliação da escola em tempo integral aplicada ao ensino 

médio................................................................................................................. 

 

112 



 

 

Gráfico 17 – Grau de conhecimento sobre o Programa de Desenvolvimento e 

Redução das Desigualdades Regionais – Crescendo Juntos........................... 

 

114 

Gráfico 18 – Frequência com que o poder público estadual (secretaria de 

educação) apoia as escolas de ensino médio na busca pelo desenvolvimento 

regional.............................................................................................................. 

 

 

115 

Gráfico 19 – Frequência com que a Agência de Desenvolvimento Regional 

apoia as escolas de ensino médio na busca pelo desenvolvimento regional.. 

 

117 

Gráfico 20 – Formação dos jovens direcionada a interagir e contribuir para 

com o Desenvolvimento Regional...................................................................... 

 

119 

Gráfico 21 – Estímulo do empreendedorismo nos alunos................................. 120 

Gráfico 22 – Melhoria no desempenho do ENEM.............................................. 121 

Gráfico 23 – Formação de jovens conscientes para o exercício da cidadania. 122 

Gráfico 24 – Perspectivas acerca do ingresso dos jovens no ensino superior. 123 

Gráfico 25 – Perspectivas de inclusão dos jovens no mercado de trabalho..... 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Evolução da matrícula do ensino médio por dependência 

administrativa e etapa de ensino – 2007 – 2015 – Santa Catariana................. 

 

58 

Tabela 2 – Instituições de ensino nos municípios da ADR de Campos Novos.. 76 

Tabela 3 – Escolas de Ensino Médio da 8ª ADR por data de criação................ 77 

Tabela 4 – Ensino Médio na 8ª ADR no ano de 2017 e os cursos oferecidos.. 77 

Tabela 5 – Comparativo do IDEB entre: média Brasil, média estado de Santa 

Catarina e média dos municípios da 8ª ADR– 2015.......................................... 

 

78 

Tabela 6 – Indicadores da educação básica na 8ª ADR.................................... 79 

Tabela 7 – Distribuição de alunos, professores e gestores da 8ª ADR em 

2017................................................................................................................... 

 

81 

Tabela 8 – Distribuição do número de alunos por categoria de ensino: regular, 

inovador, integral, profissionalizante 8ª ADR (2017).......................................... 

 

82 

Tabela 9 – Lideranças regionais pesquisadas................................................... 91 

Tabela 10 – Distribuição da população de professores envolvidos na 

pesquisa............................................................................................................. 

 

92 

Tabela 11 – Distribuição da população de gestores envolvidos na pesquisa na 

8ª Agencia de Desenvolvimento Regional.......................................................... 

 

94 

 

 

 
 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ADR Agência de Desenvolvimento Regional 

AMPLASC Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina 

BNCC Base Nacional Comum Curricular 

CEDUP Centro de Educação Profissional 

CEE Conselho Estadual de Educação 

DA Deficiente Auditivo 

DCNEM Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

DV Deficiente Visual 

EJA Educação de Jovens e Adultos 

ENEM Exame Nacional do Ensino Médio 

FNE Fórum Nacional de Educação 

FUNDEB Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação 

FUNDEF Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IDHM Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

IFC Instituto Federal Catarinense 

IFSC Instituto Federal de Santa Catarina 

IVS Índice de Vulnerabilidade Social 

LDBEN Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

MEC Ministério da Educação 

MP Medida Provisória 

PCNEM Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio  

PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola 

PEA População Economicamente Ativa 

PHC Pedagogia Histórico-Crítica 

PIB Produto Interno Bruto 

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PNE Plano Nacional de Educação 



 

 

PNOA Programa de Novas Oportunidades de Aprendizagem 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PPP Plano Político Pedagógico 

ProEMI Programa Ensino Médio Inovador 

SAEB Sistema de Avaliação da Educação Básica 

SAEDE Serviço de Atendimento Especializado 

SC Santa Catarina 

SDR Secretaria de Desenvolvimento Regional 

SEB Secretaria de Educação Básica 

SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

Sismédio Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio 

SISU Sistema de Seleção Unificada 

SIUP Serviços Industriais de Utilidade Pública 

UAB Universidade Aberta do Brasil 

UDESC Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 

UFFS Universidade Federal da Fronteira Sul 

UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 

UnC Universidade do Contestado 

UNOESC Universidade do Oeste de Santa Catarina 

VAB Valor Adicionado Bruto 

 

 

  

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO................................................................................  15 

2 REFERENCIAL TEÓRICO..............................................................  21 

2.1 EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL.........................  21 

2.2 O ENSINO MÉDIO NO BRASIL A PARTIR DA DÉCADA DE 1989...  30 

2.3 A CONSTITUCIONAL FEDERAL DE 1988 E A PROPOSTA 

CURRICULAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA....................... 

 

 45 

2.4 O ESTADO DE SANTA CATARINA: ASPECTOS CONTEXTUAIS...  52 

2.4.1 O Ensino Médio no Estado de Santa Catarina..................................  55 

2.5 ASPECTOS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS  62 

2.5.1 Caracterização da 8ª Agência de Desenvolvimento Regional – 

Campos Novos................................................................................ 

 

 65 

2.5.2 Os Indicadores de Desenvolvimento Humano da Região de 

Campos Novos................................................................................ 

 

 69 

2.5.2.1 Características Econômicas............................................................  70 

2.5.2.2 Agropecuária, Indústria e Serviços..................................................  70 

2.5.2.3 Emprego Formal..............................................................................  71 

2.5.2.4 Renda dos Domicílios......................................................................  74 

2.6 O ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DA 

8ª ADR............................................................................................. 

  

 75 

3 MATERIAIS E MÉTODOS...............................................................  83 

4 ANÁLISE DOS DADOS...................................................................  90 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................ 129 

 REFERÊNCIAS............................................................................... 133 

 APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES............. 146 

 APÊNDICE B – ENTREVISTA COM GESTORES ESCOLARES.... 154 

 APÊNDICE C – ENTREVISTA COM AS LIDERANÇAS 

REGIONAIS.................................................................................... 

 

161 



15 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta dissertação, pesquisou-se o Ensino Médio na 8ª Agência de 

Desenvolvimento Regional e suas contribuições para o desenvolvimento regional. 

Para aprofundar teoricamente este estudo levou em consideração um levantamento 

de revisão bibliográfica como aporte teórico. Observou-se, também, o histórico das 

vivências e reflexões constantes dos professores e gestores, bem como análise do 

sistema educacional brasileiro elencando momentos históricos que compunham o 

Ensino Médio.  

Nesse contexto, procurou-se fazer uma relação entre os elementos de pesquisa 

do Ensino Médio Profissionalizante, Regular, Inovador/Integral na rede estadual, 

fazendo uma analogia entre estes diferentes sistemas. Como objeto de pesquisa de 

campo tem-se a 8ª Agência de Desenvolvimento Regional, analisando mais 

especificamente as escolas de Ensino Médio da rede estadual de ensino e como o 

Ensino Médio se articula com o desenvolvimento regional. 

Nessa pesquisa, a fim de compreender os trabalhos desenvolvidos nas escolas 

de Ensino Médio estadual na 8ª ADR do município de Campos Novos (SC), fez-se 

análise discursiva dos professores, gestores, juntamente com a classe empresarial e 

lideranças regionais. Por meio dessas visões múltiplas buscou-se um entendimento 

mais global para essa questão, complementando isso incluiu-se: análise desses 

dados, gráficos comparativos e argumentação dos resultados obtidos.   

Esta dissertação teve como propósito estudar o Ensino Médio no território da 

8ª Agência de Desenvolvimento Regional e sua articulação com o desenvolvimento 

dessa região, que abrange a 8ª Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) e todos 

os municípios que fazem parte da Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa 

Catarina (AMPLASC).  

A AMPLASC é composta por 7 municípios, são eles: Brunópolis, Vargem, 

Monte Carlo, Abdon Batista, Celso Ramos, Zortéa e Campos Novos. A 8ª ADR, além 

do setor industrial, também grande participação no setor produtivo de grãos. Por conta 

disso é conhecida como o celeiro catarinense somado a sua qualidade de seus grãos 

e cooperativismo, participando de grande parte do setor produtivo nacional. 

(AMPLASC, 2017).  
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A temática desta investigação se concentrou na situação educacional da 

regional de Campos Novos, no que se referiu ao Ensino Médio e as relações do 

aspecto educacional com o desenvolvimento regional. 

A educação remete a um olhar desafiador para essa região, pois alguns 

aspectos, notados no cenário nacional, afetam diretamente os dados municipais. No 

período de 2007 a 2017 a meta esperada do IDEB era aumento de 3,4 para 4,3. No 

entanto, conseguiu-se atingir apenas 3,7 como nota máxima. Assim, a nota ficou 

estacionada em 3,7 de 2011 a 2015, não tendo elevação dos índices educacionais. 

Ou seja, em 8 anos o IDEB cresceu apenas 0,2 pontos e para atingir a meta de 2021 

será preciso crescer 1,5 pontos em 6 anos. (BRASIL, MEC/INEP, 2017).  

Outro problema que ficou evidenciado, segundo o Censo Escolar 2016, foi o 

percentual de Professores do Ensino Médio que possuem formação superior na área 

que lecionam. Esse índice é de apenas 55% na atualidade. Isso é preocupante, pois 

pode agravar a questão da qualidade da formação dos alunos do Ensino Médio. 

Quando estes dados são regionalizados observa-se que a região Sul tem o maior 

percentual de professores com formação específica para a área que atuam, chegando 

a 64%. Ainda assim está longe do ideal. (BRASIL, MEC/INEP, 2017). 

Segundo levantamentos do Instituto Unibanco1 no Brasil, em 2015, 15% dos 

jovens de 15 a 17 anos estavam fora da escola, somando uma quantia de 545.949. 

Conforme esses dados a cada minuto um jovem deixa a escola no Brasil. Diante disso, 

a perspectiva de ingresso e a manutenção do jovem nos bancos escolares refletem a 

realidade da educação brasileira. Em muitas regiões o acesso é possível, porém a 

evasão durante o período que corresponde ao Ensino Médio se torna constante.  

 Quando se direciona o olhar para a região pesquisada (Campos Novos), 

observa-se que, de acordo com o Censo demográfico de 2010, houve uma 

porcentagem de 7,18% de jovens no município de Vargem e de 24,42% no município 

de Zortéa - com idade de até 18 anos - que não conseguiram concluir o Ensino Médio. 

No que corresponde ao desempenho dos alunos da educação básica, a regional de 

Campos Novos se encontra em patamar inferior à média de Santa Catarina, tanto no 

                                            

1 Principal projeto do Instituto Unibanco, o Jovem de Futuro (JF) é uma tecnologia educacional criada 
em 2007, desenvolvida e testada para estimular o aprimoramento contínuo da gestão escolar, com o 
objetivo de melhorar os resultados de aprendizagem dos estudantes de escolas públicas de Ensino 
Médio. Disponível em: www.institutounibanco.org.br/. Acesso em: 25 fev. 2018. 
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índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) quanto na nota do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem). (CAMPOS NOVOS, 2016).    

Através do processo de engajamento do Ensino Médio em desenvolver e 

potencializar o capital humano e social, buscou-se compreender de que forma o 

mercado de trabalho e a comunidade se articulam com este segmento educacional. 

Esta dissertação trouxe como problema de estudo: qual a contribuição do Ensino 

Médio para o desenvolvimento regional do território da 8ª Agência de desenvolvimento 

regional (ADR)?  

Segundo Gamboa (2007, p. 41) “nas ciências sociais como na educação, tanto 

o investigador quanto os investigados (grupo de alunos, comunidade ou povo) são 

sujeitos; o objeto é a realidade”.  Então, aprofundou-se a pesquisa indo a campo, 

procurando a veracidade dos fatos e a contribuição do Ensino Médio para o 

desenvolvimento regional. 

A pesquisadora iniciou a experiência formativa em educação no ano 1997, com 

a possibilidade de cursar o Magistério Habilitação em 1º Grau - 1ª a 4ª série no Ensino 

Médio. Seus primeiros contatos com as crianças a fizeram perceber um leque de 

oportunidades de direcionar sua atividade profissional neste âmbito.  No ano de 2004, 

concluiu a Licenciatura em Educação Física e atuou na rede particular, municipal e 

estadual no município de Campos Novos. No ano seguinte, prestou concurso e 

efetivou-se como professora de Educação Física na rede estadual.  Permaneceu 

nesta atividade de professora, especialmente no Ensino Médio, por quinze anos, até 

ingressar na área da gestão escolar numa escola da rede estadual de ensino de Santa 

Catarina. Transcorridos dois anos foi convidada a participar da gestão da maior escola 

da região. Ali, prosseguiram os anos de crescimento profissional e intelectual na 

educação, nos quais os desafios pedagógicos e administrativos a desafiavam. 

Trabalhou na tentativa de contemplar a Proposta Curricular2 do Estado de Santa 

Catarina, no que diz respeito a articulação e formação constante de indivíduos em 

uma educação pública de qualidade, ainda que entravada pela burocracia, falta de 

estrutura física e pedagógica. Essa articulação não foi fácil. Entender o quão difícil 

são as relações humanas e suas fragilidades de relações de aprendizado constante 

                                            

2 Proposta Curricular de Santa Catarina. Disponível em: 
http://www.propostacurricular.sed.sc.gov.br/site/Proposta_Curricular_final.pdf. 
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em uma escola de diferentes níveis educacionais, fazem refletir quanto ao caminho 

trilhado por professores e alunos.  

Esta dissertação justificou-se: no campo teórico a justificativa para este estudo 

está embasada na fundamentação da “Teoria da Educação para Todos”3 e no 

cumprimento dos preceitos legais que garantem o acesso e permanência do jovem no 

Ensino Médio. A necessidade da leitura e compreensão das políticas públicas 

educacionais implantadas fazem um paralelo com o desenvolvimento regional. Além 

disso, a inexistência de pesquisas sobre a temática acima proposta (abordando o 

sistema de ensino) também instigou ao aprofundamento desse tema. Por fim, as 

reflexões no campo teórico sobre o Ensino Médio e a sua contribuição para o 

Desenvolvimento Regional também justificam a abordagem teórica.  

No campo prático, a relevância do tema justificou-se pela possibilidade de 

contribuição na melhoria dos indicadores do Ensino Médio do território pesquisado. 

Visando melhor formação dos estudantes do Ensino Médio e consequentemente 

melhorando seu ingresso no mercado de trabalho.  

Já no campo acadêmico, a pertinência do tema justificou-se em analisar como 

o Ensino Médio (Regular, Profissionalizante, Inovador ou Integral) relaciona-se com o 

desenvolvimento do potencial do capital humano no contexto do desenvolvimento da 

região da 8ª ADR. 

No aspecto político, o valor desta temática está na discussão e trajetória das 

políticas públicas do Ensino Médio implantadas historicamente, bem como, as atuais 

tendências para definição de sua identidade. Afinal, em fevereiro de 2017 foi instituída 

a Lei Federal nº 13.415, que fomenta a Implementação de Escolas de Ensino Médio 

em Tempo Integral e pretende fazer uma reforma no Ensino Médio, trazendo grandes 

mudanças para a estrutura do sistema.  

No campo pessoal a relevância do tema justificou-se, como relatado acima, 

pela atuação da pesquisadora no Ensino Médio, tanto como docente quanto como 

gestora escolar. Além disso, pela convivência da pesquisadora com a falta de 

identidade e seu distanciamento da sociedade local e regional. 

                                            

3 A Educação para Todos (EPT) é um compromisso global firmado por 164 governos reunidos na 
Cúpula Mundial de Educação, em Dakar (2000), para oferecer a todas as crianças, jovens e adultos 
uma educação que satisfaça suas necessidades básicas de aprendizagem, no melhor e mais pleno 
sentido do termo, e que inclua aprender a aprender, a fazer, a conviver e a ser. Fonte: disponível 
em:<http://educacaosec21.org.br/objetivos-pos-2015/desafios-pos-2015/links-para-sites-e-
documentos/>.Acesso: 25 de junho de 2018.  
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Como objetivo geral almejou-se identificar os limites e as possibilidades das 

contribuições do Ensino Médio para o Desenvolvimento Regional no território da 8ª 

Agência de Desenvolvimento Regional.  

 

Como objetivos específicos pretendeu-se: 

a) Localizar as escolas de Ensino Médio do território da 8ª Agência do 

Desenvolvimento Regional. 

b) Investigar as concepções dos gestores, professores e lideranças do 

território pesquisado sobre os limites e contribuições do Ensino Médio 

no desenvolvimento regional do território da 8ª ADR. 

c) Identificar junto a lideranças pesquisadas o potencial para o 

desenvolvimento regional gerado pelo capital humano dos egressos do 

Ensino Médio. 

d) Pesquisar as políticas públicas educacionais relativas ao Ensino Médio 

a partir da LDB n. 9394/96 e seu compromisso com o desenvolvimento 

regional. 

 

Esta investigação se propôs a responder as seguintes questões norteadoras: 

a) Qual é o perfil das escolas de Ensino Médio localizadas no território da 

8ª Agência do Desenvolvimento Regional? 

b) Como as Políticas Públicas Educacionais para o Ensino Médio se 

articulam com o Desenvolvimento Regional?  

c) Qual a contribuição do Ensino Médio na percepção de gestores, 

professores, e lideranças, para o desenvolvimento regional do território 

da 8ª ADR? 

d) Qual a percepção das lideranças pesquisadas sobre o potencial para o 

desenvolvimento regional gerado pelo capital humano dos egressos do 

Ensino Médio? 

 

Assim, configurou-se um trabalho investigativo reflexivo e desafiador, 

direcionado a este ambiente que está em constante formação, que é gerador de 

talentos, de emprego, de conhecimento, de oportunidades distintas. Ainda que, muitas 

vezes, seja falho e extremamente complexo de organizar. Desta forma, entender o 
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aspecto da aprendizagem - ora reflexivo, ora opressivo de potenciais e de integração 

da multiculturalidade - é algo que pretendido por essa pesquisa. 

 O caminho trilhado nem sempre é fácil. Uma pesquisa científica leva a sair do 

óbvio e adentrar em questões mais específicas ou complexas. Esse caráter 

desafiador, muitas vezes, traz a motivação para seguir no aprendizado constante, 

enfrentando dúvidas e inquietações que poderão ser direcionadas ao centro da 

pesquisa. As principais zonas de articulação entre escola, comunidade e o 

desenvolvimento regional, devem ser identificadas promovendo contribuições 

acadêmicas para a sociedade.  

Esta dissertação, em seu primeiro capítulo, apresenta à Introdução a pesquisa 

realizada.  

No segundo capítulo intitulado Referencial Teórico, aborda-se alguns textos 

sobre a educação e de que forma ela está inserida no contexto do desenvolvimento 

regional.  

No terceiro capítulo, Procedimentos Metodológicos, demonstra-se o caminho 

seguido para o desenvolvimento da pesquisa.  

No quarto capítulo apresenta-se a Análise dos Dados, onde elenca os dados 

coletados, expondo-os em forma de gráficos e tabelas e cria-se uma interlocução 

entre esses dados empíricos e o referencial teórico. Por fim, no último capítulo 

apresenta-se as Considerações Finais.   

Para estruturação dessa pesquisa tomou-se por base a Normalização de 

Trabalhos Acadêmicos da Universidade do Contestado (UnC). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Para uma melhor compreensão da relação entre desenvolvimento regional e 

educação faz-se necessário, num primeiro momento, tratar acerca de algumas 

reflexões teóricas sobre o conceito de educação e de que forma ela se insere no 

contexto de desenvolvimento regional. Essa abordagem justificou-se, pois, uma região 

com potencial educacional desenvolvido torna-se um território de grandes 

oportunidades para aqueles que ali residem. Nessa perspectiva, Libâneo (1998, p. 71) 

nos remete a seguinte afirmação: 

 

A educação para além de sua configuração como processo de 
desenvolvimento individual ou de mera relação interpessoal, insere-se no 
conjunto das relações sociais, econômicas, políticas, culturais que 
caracterizam uma sociedade [...] com base nesse entendimento, a pratica 
educativa é sempre a expressão de uma determinada forma de organização 
das relações sociais na sociedade (LIBÂNEO, 1998, p. 71). 

 

Ou seja, a educação é uma forma de interação das relações em todos os 

aspectos da vivencia humana. Assim é fundamental nas relações sociais ou 

educacionais.  

Durkheim (2013) explica que os sistemas educativos se constituem 

intrinsicamente ligados e dependentes das religiões, do desenvolvimento das 

ciências, dos estados, das formas de organização política e, inclusive, dos sistemas 

econômicos. Portanto, a educação é uma construção social fruto da vida comum, 

refletindo as necessidades e anseios dessa vida. Isso evidencia o caráter histórico 

inerente à educação.  

Brandão (2007) reflete sobre o que é Educação e sua complexidade em relação 

as suas organizações nos seguintes aspectos: 

 

Quando um povo alcança um estágio complexo de organização da sua 
sociedade e de sua cultura; quando ele enfrenta, por exemplo, a questão da 
divisão social do trabalho e, portanto, do poder, é que ele começa a viver e a 
pensar como problema as formas e os processos de transmissão do saber. 
É a partir de então que a questão da educação emerge à consciência e o 
trabalho de educar acrescenta à sociedade, passo a passo, os espaços, 
sistemas, tempos, regras de prática, tipos de profissionais e categorias de 
educandos envolvidos nos exercícios de maneiras cada vez menos 
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corriqueiras e menos comunitárias do ato, afinal tão simples, de ensinar-e-
aprender. (BRANDÃO, 2007, p. 16). 

 

O autor relaciona a Educação como algo heterogêneo - em sua diversidade no 

aspecto cultural, regional, territorial, enfim por toda sua dimensão - que aloca o 

aprendiz a viver em sociedade. 

Jaeger (1995, p. 23) define que a “[...] educação uma função tão natural e 

universal da comunidade humana, que pela sua própria evidencia leva muito tempo a 

atingir a plena consciência daqueles que a recebem e a praticam”. O autor também 

faz referência a transformação da educação, pois a antiga educação, baseada em 

conhecimentos gerais, é considerada insuficiente para a demanda que a sociedade 

atual impõe sobre a educação.  

 Strieder (2012, p. 42) destaca que “[...] em algum momento, apostamos no 

conhecimento individual, na valorização da memória, destacamos o raciocínio logico, 

formação da consciência crítica, vivemos a fase da construção do conhecimento e da 

construção do sujeito”. Ou seja, a concepção de educação vai além dos paradigmas, 

de conclusões individuais ou teorias unilaterais.  

Para Humberto Maturana (2005), o fazer educacional requer uma profunda 

reflexão acerca de alguns questionamentos, tais como: O que é educar? O que 

queremos com a educação? Para que queremos educar? Para que tipos de país e de 

comunidade querem educar? Nesse sentido, Maturana (2005) defende que educar é 

um compromisso social, uma forma de desenvolver, na condição do adulto, todas as 

ajudas, todos os cuidados e investimentos recebidos, seja no âmbito familiar, 

comunitário, municipal ou estadual.  Assim: 

 

O educar-se constitui num processo em que a criança ou um adulto convive 
com o outro e ao conviver com o outro, modifica-se naturalmente, de maneira 
que seu modo de viver se faz progressivamente mais congruente com o do 
outro no espaço da convivência. (MATURANA, 2005, p. 29).  

 

A Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) de Saviani (2008) é resultado de suas 

pesquisas a respeito das diversas tendências pedagógicas e de sua busca por 

maneiras de compreender os problemas identificados na educação brasileira. Saviani 

(2008) define a Pedagogia Histórico-Crítica como um caminho para a prática social 

igualitária, na qual seja trabalhada de forma dialética a prática pela teoria e a teoria 

pela prática, a fim de valorizar os conhecimentos historicamente acumulados, um 
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ensino sistematizado e a transformação da prática social. Assim, a PHC busca gerar 

ações coletivas, conscientes e organizadas, almejando expor as contradições criadas 

na sociedade capitalista e permitindo o questionamento e posterior superação dessas 

contradições.  

Essa concepção teórica trazida por Saviani converge com a presente pesquisa, 

pois buscou-se compreender a relação da educação com o desenvolvimento regional 

sob a luz das teorias aqui explicitadas.  

Bourdieu (2005) faz refletir sobre esse contexto quando nos remete a 

importância de estudar o conjunto dos elementos ou o fragmento de um conjunto 

teórico. Que esses recortes de pesquisas às vezes diagnosticados nos âmbitos 

escolares nos remete a contemplação do todo e o todo as vezes nos remete a 

unificação de um objeto de pesquisa.  

 

A ciência social está sempre exposta a receber do mundo social que ela 
estuda os problemas que levanta a respeito dele: cada sociedade em cada 
momento, elabora um corpo de problemas sociais tido por legitimo, dignos de 
serem discutidos, públicos, por vezes oficializados, e de certo modo 
garantidos pelo estado (BOURDIEU, 2005, p. 35). 

 

Quando se adentrou em uma aproximação teórica relacionada a educação e 

ao desenvolvimento, algumas questões levaram a premissas bem contundentes a 

respeito desses dois fatores até aqui abordados. Uma delas seria o conceito de 

desenvolvimento, pois para alguns autores como Dallabrida (2010) não é possível 

descrever desenvolvimento, pois para ele “não há uma única forma de classificar as 

abordagens teóricas, ou teorias do desenvolvimento [...], no entanto não é possível 

afirmar que uma forma seja mais adequada do que a outra” (DALLABRIDA, 2010, p. 

20).  

Desse modo, busca-se elencar qual melhor se aproxima com o objeto dessa 

pesquisa. No que tange especificamente a conceituação de desenvolvimento busca-

se aprofundar o debate em torno das elaborações teóricas de Joseph A. Schumpeter, 

que define desenvolvimento econômico como “uma mudança espontânea e 

descontinuada dos canais de fluxo, que altera e desloca para sempre o estado de 

equilíbrio previamente existente” (SCHUMPETER, 1982, p. 48). Ou seja, o autor 

enfatiza que a economia acontece em ciclos, e esses se alteram no decorrer da 

história e é dessa forma que se ganha ou se perde fortunas. Tais ciclos afetam 

diretamente a economia mundial ou regional, interferindo em como as pessoas vivem. 
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Schumpeter (1982) destaca o papel central que as inovações tecnológicas têm no 

desenvolvimento, afinal a introdução de um elemento tecnológico novo exige 

adaptações e novas estratégias para se manter competitivo, afetando a vida social. 

Isso pode gerar pressão para que todas as regiões se adequem e se integrem ao 

mercado global, mesmo que isso signifique ignorar singularidades locais primordiais 

para um avanço mais igualitário. A educação principalmente a profissionalizante se 

insere nesse embate teórico, pois a forma com que se infere no mercado de trabalho 

ao tentar suprir a demanda em se tratando de inovação e agregação de valor por meio 

do conhecimento tecnológico, favorece essa aproximação, construindo uma ponte 

entre educação e os ciclos econômicos.  

Desse modo, Schumpeter (1985, p. 9), remetendo ao fator econômico, diz que 

“o campo dos fatos econômicos está assim, antes de tudo, delimitado pelo conceito 

de comportamento econômico”. Em parte, todos devem ao menos “agir 

economicamente, cada um deve ser um sujeito econômico ou depender de um deles”. 

Nesse sentido, consegue-se compreender a subordinação econômica que esse 

sistema gera.  

Desse modo, Schumpeter (1985, p. 9), remetendo ao fator econômico, diz que 

“o campo dos fatos econômicos está assim, antes de tudo, delimitado pelo conceito 

de comportamento econômico”. Em parte, todos devem ao menos “agir 

economicamente, cada um deve ser um sujeito econômico ou depender de um deles”. 

Nesse sentido, consegue-se compreender a subordinação econômica que esse 

sistema gera.  

Complexificando essa separação entre crescimento e desenvolvimento 

estabelecida por Schumpeter, Bresser-Pereira (2008, apud OLIVEIRA; OLIVEIRA; 

MORAES, 2016, p.2) afirma que:  

 

 [...] a separação dos conceitos de crescimento e desenvolvimento econômico 
é indevida, pois apenas em situações excepcionais a acumulação de capitais 
vem desacompanhada dos demais elementos caracterizadores do como o 
progresso técnico, o aumento de produtividade e da renda. Assim, quase 
sempre este crescimento se protrai e gera uma melhora geral no país, as 
exceções seriam nos países em que o crescimento econômico ocorre em um 
fator extremamente concentrador, como nos países exploradores de petróleo. 
Reconhece, entretanto, que o desenvolvimento nem sempre implica em 
progresso social (melhoria da distribuição) e político (avanço da democracia).  

 

Ou seja, os efeitos diretos do crescimento econômico são, na maioria das 

vezes, insuficientes para suprir as desigualdades e gerar progresso social.  
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Em seu artigo intitulado “A Relação entre Educação e Desenvolvimento” 

Oliveira, Oliveira e Moraes (2016) elencam uma série de perspectivas teóricas 

elaboradas mais recentemente, portanto, mais condizentes e alinhadas com o recorte 

histórico dessa pesquisa a partir da década de 1980. Essas concepções propõem um 

pensar mais global sobre a noção de desenvolvimento, comtemplando múltiplos 

aspectos. Destaca-se a relação entre desenvolvimento, direitos humanos e 

desenvolvimento pessoal, que permitiria a cada indivíduo aprimorar seus talentos e 

potencialidades, atingindo autorrealização e felicidade. Isso só seria possível se as 

necessidades básicas fossem sanadas, através de acesso amplo e universal aos 

serviços públicos (incluindo a educação), bem como, fosse garantido direito à moradia 

e ao tempo ocioso (SACHS, 2008; VEIGA, 2010 apud OLIVEIRA; OLIVEIRA; 

MORAES, 2016, p. 3).  

Convergindo com essa afirmação, Ray (apud OLIVEIRA; OLIVEIRA; MORAES, 

2016, p. 4) afirma:  

 

[...] o senso que se tem do que seja um país desenvolvido é de que seja 
aquele onde exista, além da alta capacidade financeira, é de que as pessoas 
são bem alimentadas, tem opções de lazer e entretenimento, possuem 
acesso a bens materiais, livres de preconceitos e com níveis de igualdades 
razoáveis.  

 

Dessa forma, seria possível ultrapassar o mero crescimento econômico e 

alcançar o desenvolvimento propriamente dito, comtemplando as necessidades e 

potencialidades humanas como um todo e garantindo um progresso mais igualitário 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA; MORAES, 2016).  

Complementando esse apontamento, a Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, no chamado ‘Relatório Brundtland’, conceituou 

desenvolvimento da seguinte maneira:  

 

Um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção 
dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 
institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de 
atender às necessidades e aspirações humanas (apud OLIVEIRA; 
OLIVEIRA; MORAES, 2016, p. 4). 

 

Baseadas nesses conceitos emergem propostas focadas no desenvolvimento 

regional. Em sua pesquisa intitulada ‘A Nova Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional: Uma Análise Sobre as Estratégias de Desenvolvimento Territorial Para o 
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Brasil’, Ricaro Nagliati Toppan dedicou-se a elencar as políticas públicas que vem 

sendo empregadas com o intuito de promover o desenvolvimento regional brasileiro 

respeitando as peculiaridades locais.  

Toppan (2015) salienta que o desenvolvimento regional deve priorizar os atores 

e lideranças locais, contanto com forte participação popular para atuar em pareceria 

com o governo central.  

 

[...] o foco das políticas regionais (e territoriais) para os processos e 
organizações endógenos, nos quais há uma articulação maior entre atores 
locais e uma representatividade com o Estado. Ou seja, o território local teria 
uma autonomia política relativa, a depender da estrutura normativa do Estado 
e da capacidade de articulação dos envolvidos. Compreende-se que essas 
ideias permitem ampliar a participação política, muito pertinente ao debate 
colocado pela nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que 
levanta caminhos para a democratização da política. Em linhas gerais, trata-
se de politizar o debate das formulações das políticas de desenvolvimento 
regional (TOPPAN, 2015, p. 49).  

 

É interessante constatar que quanto mais se desenvolve a globalização, mais 

as pessoas estão resgatando o espaço local e buscando melhorar as condições de 

vida no seu entorno imediato.  

Para Dowbor (2006, p. 1) “a ideia da educação para o desenvolvimento local 

está diretamente vinculada a esta compreensão, e à necessidade de se formar 

pessoas que amanhã possam participar de forma ativa das iniciativas capazes” de 

fazer a transformação ao seu redor, de produzir dinâmicas construtivas. Pois o capital 

humano é um dos principais fatores de inserção econômica, peça chave para tantos 

discursos ontológicos, Schultz (1973 p. 32) nos remete que “os economistas sempre 

souberam que as pessoas são parte importante da riqueza das nações”. Ou seja, o 

fator capital humano é negligenciado muitas vezes em detrimento do capitalismo, em 

que a economia é fundamentada em bens de consumo e consequentemente na 

exploração da força trabalhista para a produção desta, sem levar estimular a 

autonomia, seja intelectual ou econômica.   

Ainda, segundo Dowbor (2006, p. 3), fomentar o desenvolvimento local não 

significa deixar de lado os “processos mais amplos, inclusive planetários: significa 

utilizar as diversas dimensões territoriais segundo os interesses da comunidade”.   

Conforme o autor, com o crescimento das iniciativas locais é natural que se 

espere da educação conhecimentos mais amplos. A educação terá que dar conta de 
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novas possibilidades de ação no plano local (DOWBOR, 2006).  Neste sentido, pode-

se inferir que a educação é um dos caminhos para alcançar o desenvolvimento.  

Dando seguimento na relação possível entre desenvolvimento e educação 

Caleiro (2008) afirma que a educação promove benefícios individuais e coletivos. 

Segundo o autor a educação (e o conhecimento) permitem aumento de produtividade 

e salários, resultando em melhor qualidade de vida, abarcando: redução da pobreza, 

aumento da expectativa de vida, redução da taxa de fecundidade, redução dos índices 

de violência, melhoria no acesso aos serviços de saúde, entre outros aspectos. Esses 

elementos fazem parte dos benefícios coletivos e sociais, que o pesquisador ressalta:  

 

No que diz respeito aos benefícios sociais, a educação, sendo um aumento 
no capital humano, é também importante na formação de capital social, o 
qual, aparentemente, tem um efeito positivo sobre o crescimento económico 
[...] (CALEIRO, 2008, p. 142).  

 

É importante ressaltar que o simples aumento de oferta de educação não é 

garantia de alcance do desenvolvimento, é necessário considerar a qualidade da 

educação oferecida. Em termos qualitativos é possível perceber que os países mais 

desenvolvidos (com maior IDH) dispõem de um maior nível de educação. Criando 

assim, o que Caleiro (2008) defini como círculo virtuoso, no qual os investimentos em 

políticas públicas educacionais retornam à sociedade gerando mais desenvolvimento, 

que por sua fez possibilita mais educação de qualidade e assim sucessivamente 

(CALEIRO, 2008).  

Em concordância com as elaborações teóricas citadas anteriormente, entende-

se que a busca por um ensino público de qualidade é uma peça importante para o 

almejado desenvolvimento regional. De acordo com Saviani (2000), a ideia de 

educação escolar pública, laica, gratuita e obrigatória, designada a toda a população, 

vem do final do século XIX, permanecendo o debate em torno dela enlaçado a uma 

discussão internacional.  

Em suas obras de Anísio Teixeira deixava claro que sua luta era por uma escola 

ampliada, integral e capaz de suprir seus alunos não apenas com conhecimentos 

técnicos, mas também com um atendimento global que fornecesse aquilo que as 

famílias muitas vezes não são capazes de oferecer.  

Esses conceitos de educação foram imprescindíveis à modernização da 

sociedade e trouxeram condições para sua realidade situacional na 
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contemporaneidade. Por meio da defesa de Saviani, Anísio Teixeira entre outros, por 

uma escola que fosse pública, laica, gratuita e obrigatória, foi possível produzir as 

condições para a concepção do ensino público brasileiro, que se fez e ainda se faz 

presente em muitos discursos de viés público educacional e político.  

Essas abordagens remetem ao conceito de totalidade de Celso Furtado (2003), 

no qual o progresso surge antes do próprio nascimento de cada geração. Porquanto, 

as raízes fornecidas com antecipação são as que determinarão a perspectiva 

econômica e cultural de uma determinada região. A eficácia em debater essas 

questões requer analisar o setor econômico da sociedade, portanto, essa questão se 

faz presente nessa pesquisa.  Complementarmente, Saviani (2002) salienta a 

importância do conhecimento adquirido. O aporte para esse tipo de educação deve 

ser a valorização e reconhecimento do saber produzido historicamente. 

Ressalta-se que, ainda que existam políticas públicas dedicadas ao 

desenvolvimento regional (como levantado por Toppan em sua pesquisa), no contexto 

brasileiro contemporâneo esse cenário não mudou significativamente. O capitalismo 

ainda está intrinsecamente ligado a todos os aspectos da vida das populações, 

passando por escolhas pessoais e coletivas e consequentemente pela educação. Isso 

fica claro na divisão entre a escola pública e a privada, nas condições totalmente 

dispares dadas aos estudantes de cada nível social, bem como na facilidade ou 

dificuldade de acesso, evidenciada na política de cotas ou nas avaliações dos 

sistemas públicos, ora enaltecendo e em outras julgando-as (TOPPAN, 2015).  

A juventude brasileira ainda sofre com um sistema que não apresenta a 

legitimidade de seus direitos educacionais, nem ao menos oportunizando a igualdade 

e acesso a todos irrestritamente. No âmbito do debate acadêmico/teórico, bem como 

em documentos oficiais das políticas públicas, se enaltece uma escola de igualdade. 

Porém, na prática o que existe, na maioria dos casos, é uma escola promotora de 

desigualdade social, cultural e acadêmica.  

Entende-se que isso ocorre por conta do comprometimento da educação com 

o modo de produção capitalista que não vislumbra integração e é calcado na 

competição e oportunidades desiguais. Espindola e Santos (2010, p. 2) afirmam: “num 

mundo globalizado regiões e cidades são chamadas a competir e diante das regras 

atuais da produção e dos imperativos atuais do consumo, a competitividade torna-se 

também uma regra da convivência entre as pessoas”.  Sendo assim, os jovens são 
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estimulados constantemente a competir, nas questões referentes à educação e ao 

mercado de trabalho.  

Na busca por ultrapassar esse paradigma, considera-se que, ao fomentar uma 

concepção de mercado de trabalho baseada no amparo político pode-se alcançar 

certa igualdade na criação de oportunidades, possibilitando que as comunidades 

exerçam sua autonomia por meio do fortalecimento das gerações que antes foram 

marcadas pela incompreensão e exclusão de seus aprendizados. Essas 

oportunidades poderão abranger todos aqueles que, na prática, são excluídos do 

sistema. Para tal, é necessário que o mercado de trabalho em conjunto com a 

educação seja condizente ao recorte político, econômico e social, oferecendo especial 

atenção para as questões regionais.  

Desse modo, pode-se fortalecer a ideia de crescimento e inovação, visando à 

transformação de uma sociedade que, até hoje, não possui referências de 

oportunidade e nem igualdade de acesso. Isso possibilita uma sociedade capaz de se 

modificar pela cultura ou pela economia avançada e plenamente inserida, ou seja, de 

forma igualitária nesse momento histórico de inovação e tecnologia. Só assim, será 

possível atingir o potencial de desenvolvimento das regiões brasileiras.  

 

2.2 O ENSINO MÉDIO NO BRASIL A PARTIR DA DÉCADA DE 1989 

 

O Regime Militar caracterizou-se por um contexto de autoritarismo e violência 

sufocando os setores da sociedade civil, sindicatos e instituições representativas dos 

estudantes, bem como acentuando a exclusão social das classes menos privilegiadas 

do país. No que diz respeito à educação nesse período, sabe-se que grau de 

analfabetismo era extremamente alto e o percentual de escolarização entre a 

população economicamente ativa do país era muito baixo. Além disso, a política 

educacional brasileira estava articulada como aparato alinhado aos militares, 

combatendo o movimento ‘nacional desenvolvimentista’. (CHINI, 2003). 

Após o longo período do Regime Militar o país se organizou em torno do 

movimento das ‘Diretas Já’ a partir de 1983. Esse processo de transição culminou em 

incorporar, ainda que parcialmente, aspirações democráticas das classes populares. 

Portanto, logo no início dos anos 80 existiam políticas educacionais voltadas para 

colocar a educação no centro da preocupação política, para estabelecer a cidadania 

e conter a pobreza, bem como já se discutia formas de melhorar a qualidade do 
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ensino. Nesses anos do governo de José Sarney de Araújo Costa (1985 – 1989) o 

foco das propostas pedagógicas era a busca pela cidadania como direito político 

individual. (CHINI, 2003).  

Especificamente acerca do Ensino Médio, na época denominado 2º Grau, a 

primeira mudança em relação ao período anterior foi através da Lei Federal nº 

7.044/82 que iniciou um movimento para retirar a noção de qualificação profissional 

implícita até então no 2º grau. A expressão ‘qualificação profissional’ foi substituída 

por ‘preparação para o trabalho’ e as habilitações profissionais que antes eram 

obrigatórias passaram a ser eletivas por parte da instituição de ensino. Já em 1983 a 

maioria das escolas que antes ofereciam o 2º Grau em conjunto com uma formação 

profissional alteraram sua grade curricular, excluindo disciplinas profissionalizantes. 

Aproveitando o enfraquecimento do Regime Militar a Lei Federal nº 7.044/82 permitiu 

a inserção de matérias antes banidas, como: Filosofia, Sociologia e Psicologia, 

gerando maior diversidade de conteúdo. (BORGES, 2012).  

A Constituição Federal de 1988, declarou a educação básica como direito 

fundamental do cidadão. Para além dos artigos da Constituição Federal entende-se 

que, como ressalta Chauí, a prática de declarar direitos; 

 

[...] significa, em primeiro lugar, que não é um fato óbvio para todos os 
homens que eles são portadores de direitos e, por outro lado, significa que 
não é um fato óbvio que tais direitos devam ser reconhecidos por todos. A 
declaração de direitos inscreve os direitos no social e no político, afirma sua 
origem social e política e se apresenta como objeto que pede o 
reconhecimento de todos. (CHAUÍ, 1989, p. 18).  

 

Entende-se que a educação escolar é um direito de todos e que é dever do 

Estado garantir esse direito. Essa afirmação ganhou notoriedade especialmente a 

partir de 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como pode-se 

observar a seguir: “1. Toda pessoa tem direito à instrução. 2. A instrução será orientada 

no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento 

do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais”4.  

Ou seja, na teoria, essa declaração por parte do estado garante aos cidadãos 

o direito a exigir educação de qualidade e de amplo acesso, almejando um sistema 

educacional mais democrático. Assim, a função social da educação passou a ser 

                                            

4 Fonte: Declaração Universal dos Direitos Humanos, Artigo 2. Disponível em: 
https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm. Acesso em 30 de julho de 2018.  
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entendida pela ótica da igualdade como pilar fundador desse direito, almejando atingir 

de forma igualitária as classes sociais distintas e os indivíduos que as compõem.  

No que diz respeito a Constituição Federal, 1988, art. 206 nos diz que: 

 

[...] é direito de todos e dever do Estado e da família sendo incentivado em 
regime de colaboração com a sociedade e por objetivo o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

 

Sendo assim, o dever do Estado para com a educação escolar é garantir: 

I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não 

tiveram acesso na idade própria (Emenda Constitucional nº. 59, 2009); 

II - Progressiva universalização do ensino médio gratuito; [...]; 

VI - Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII - Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 

meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde. (EC nº 59, 2009). 

Deste modo, compreende-se que o Estado conjuntamente com o apoio da 

família e da sociedade deverá estar unido para o desenvolvimento social e humano 

proporcionando uma educação escolar de qualidade. A cidadania tem que ser 

lembrada na perspectiva de que só a educação garante a formação geral. 

 Chauí (1989) argumenta as inciativas legais que visam garantir qualidade no 

ensino seriam mais difíceis de colocar em pratica, pois é possível quantificá-las. Afinal, 

não é possível colocar ‘em números’ a baixa formação dos professores, uma ação 

pedagógica inadequada, bem como a própria noção de qualidade é uma conceituação 

subjetiva. Já aquelas características que podem ser quantificadas são mais simples 

de serem estabelecidas por lei, como por exemplo: excesso de alunos por sala de 

aula, baixos salários de professores, instalações precárias, entre outras. Nesse 

sentido, Chauí (1989) ressalta que a Constituição Federal de 1988 teve mais sucesso 

(ainda que com deficiências) em configurar as características quantificáveis para a 

educação do que as qualitativas, ampliando consideravelmente o acesso ao ensino 

básico, quando comparada ao período anterior de sua criação. 

Segundo Ramos (2010), a finalidade do ensino médio, conforme a lei, se 

direciona para a preparação do trabalho, compreensão dos fundamentos científico-
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tecnológicos do processo produtivo e formação ética para o exercício da cidadania. 

Posto isso, a formação dos jovens deveria conciliar de forma mútua, integrada e 

articulada, a relação entre trabalho, ciência e cidadania. O autor complementa: 

 

Fazendo valer o direito à educação escolar básica e com qualidade social, e 
nesta o ensino médio, possibilita-se que o indivíduo passe por um processo 
educativo podendo exigir e exercer seus direitos e deveres de forma 
competente e abrangente. Em outras palavras, o processo educativo por qual 
o discente passa na escola é base constitutiva na sua formação, na defesa e 
na promoção de outros direitos. Para ilustrar, um dos direitos é chamado 
Direito de Síntese. Esse possibilita e potencializa a garantia de outros direitos, 
tanto no sentido de exigi-los como no de desfrutá-los (GRACIANO apud 
RAMOS, 2010, p. 12).  

 

Nesse sentido, Silva (2003, p. 65) relembra que “o principal modo pelo qual 

ocorre a intervenção do Estado sobre a educação é por meio de ações que visam à 

produção de mudanças no sistema educacional”. Esse controle do estado na tentativa 

de garantir o acesso no caso brasileiro, não foi bem em possibilitar a qualidade do 

ensino. As inúmeras mudanças que ocorreram no âmbito educacional, ao invés de se 

aproximar do ensino ideal conforme almejado na Constituição, acabaram por gerar 

inconstância no sistema e falhas, pois a maioria delas foi estabelecida sem a 

participação ativa dos educadores. 

Avançando para o início da década de 1990 com o Governo de Fernando Collor 

de Melo (1990 – 1992), especificamente em 1990, foi publicada uma nova proposta 

curricular, que representou a continuidade da ‘reorganização da escola pública’ 

iniciada nos anos anteriores. O Currículo Básico, com inspiração construtivista, foi 

distribuído a partir de 1991. Nesse período a política neoliberal ganhou evidência no 

país, buscando viabilizar um modelo de educação que seguia uma ‘pedagogia da 

hegemonia’ e promover mudança na gestão escolar. Convergindo, assim, com a 

minimização do Estado, menos recursos financeiros públicos e parcerias com a 

iniciativa privada da administração da escola. Nesse período foram criadas três 

grandes estratégias para a educação, são elas: Programa Nacional de Alfabetização 

e Cidadania – PNAC (1990), O Programa Setorial de Ação do Governo Collor na área 

de educação (1991- 1995) e Brasil: um Projeto de Reconstrução Nacional (1991). Os 

dois últimos direcionados também ao Ensino Médio, porém o principal foco era 

enfrentamento do analfabetismo e evasão escolar, bem como a modernização do 

ensino e inserção das tecnologias da época. Outro aspecto frequentemente reiterado 

é um discurso que busca compartilhar igualmente as responsabilidades de gestão do 
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ensino entre governo, sociedade e iniciativas privadas, reforçando a ideia de que essa 

articulação com o setor empresarial traria somente benefícios ao Brasil. (CHINI, 2003). 

Ainda na década de 1990, o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 

2003) focou em uma ampla forma de estado reforma de estado “e apontava a 

educação como uma das cinco metas prioritárias de seu programa de governo, 

destacando seu papel econômico como base para do novo estilo de 

desenvolvimento”. (SHIROMA, 2002, p. 77).  

No mandato do Fernando Henrique Cardoso o Ministro da Educação Paulo 

Renato Souza, esteve à frente das reformas no campo educacional, tais como as 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio e no que tange as avaliações o Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). (NICOLODI, 

2001). 

Conforme dados do Inep o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado 

com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao final da educação básica, 

buscando contribuir para a melhoria da qualidade educacional ao fornecer 

informações sobre as dificuldades e deficiências no aprendizado dos alunos. Com os 

Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio (PCNEM), buscou-se uma definição de 

identidade para este nível de ensino. Esse documento teve por finalidade delimitar a 

área de linguagens, códigos e tecnologias, criado a partir de críticas e sugestões 

vindas de reuniões e debates sobre o rumo norteador para o ensino médio. Já o SAEB 

surge com o intuito de avaliar e regular os sistemas de ensino, por meio de 

diagnósticos da qualidade do ensino ofertado na educação brasileira. 

Para Shiroma (2002) no governo Fernando Henrique Cardoso, tentou-se 

priorizar o ensino médio no aspecto profissionalizante, mais uma vez atendendo a 

demanda do mercado, pois a fase era de extrema conjunção entre poder público e 

privado. A implantação de escolas com foco profissionalizante foi uma característica 

principal desse período. Parte significativa dos recursos destinados ao Ensino Médio 

foi empregada em escolas técnicas que almejam avançar para o ‘pós-médio’.  

Com a implementação da Lei Federal nº 9.394/96 foi considerado “[...] o ano da 

educação, apesar disso a sociedade civil não foi convocada para discutir nenhuma 

das políticas educacionais implementadas”. (LARA, 2011).  

A Lei Federal nº 9.394/96 foi supervisionada pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) e trouxe exigências curriculares que abarcavam a iniciativa e a 
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autonomia dos estudantes. Como pode-se observar no art. 35, parágrafo 1º, incisos I 

e II que estabelece algumas normas (BRASIL, 1996): 

 

Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados 
de tal forma que ao final do ensino médio o estudante demonstre domínio dos 
conhecimentos científicos e tecnológicos que presidem à sociedade 
moderna; conhecimentos das formas contemporâneas da linguagem.  

 

Segundo as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: Os 

marcos legais para a oferta do Ensino Médio, constitucionalizados na Lei Federal nº 

9.394/96 representam um divisor na construção da identidade da terceira etapa da 

educação brasileira. Dois aspectos merecem destaque, o primeiro diz respeito às 

finalidades atribuídas ao Ensino Médio nas quais busca-se o aprimoramento do 

educando como ser humano, sua formação ética, desenvolvimento de sua autonomia 

intelectual e de seu pensamento crítico, sua preparação para o mundo do trabalho e 

o desenvolvimento de competências para continuar seu aprendizado (Art.26); o 

segundo desafio consiste na possibilidade de pensar a escola a partir de sua 

realidade, privilegiando o trabalho coletivo. (BRASIL, 1996).  

No ano seguinte por meio do Decreto Federal nº 2.208, em 17 de abril de 1997, 

estabeleceu-se a “separação formal entre ensino médio e técnico. Ao apartá-los 

produziu para cada currículo e organização específica. Reeditando a velha dualidade”, 

que conduz “jovens de classes sociais distintas para trajetórias diferenciadas não só 

educacionais como sociais e econômicas” (UNOESC, 2017, p. 62). Ressalta-se que 

essa é uma constante histórica na educação brasileira, como já foi abordado 

anteriormente.   

Conforme Ramos e Heinsfeld, (2017, p. 18291) o ensino médio público 

brasileiro foi ampliado de forma expressiva na década de 1990, “mas a sua 

obrigatoriedade só foi efetivada em 2009, por intermédio da Emenda Constitucional 

nº 59/2009”, que supõe a ‘obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos de 

idade’. Contudo, embora seja oficialmente obrigatório isso não é garantia de 

universalização e muito menos de democratização dessa modalidade de ensino. O 

ensino médio nacional ainda tem inúmeros desafios a serem superados, como 

estruturação dos conteúdos a serem abordados, formação docente de qualidade, 

infraestrutura e manter os alunos estimulados a continuar estudando e se 

aperfeiçoando.  



35 

 

Ainda que essa pesquisa seja direcionada ao ensino médio, é importante frisar 

que o grande foco educacional do governo de Fernando Henrique Cardoso foi no 

ensino fundamental, especialmente por meio do FUNDEF, como constatado por Mello 

(2010):  

 

Verifica-se que no período FHC a priorização do ensino fundamental foi feita 
em detrimento do Ensino Médio, pela via do financiamento compulsório e a 
progressiva universalização do ensino médio com a instituição do FUNDEF, 
pela emenda à Constituição n. 14/06 e lei n. 9424/96. (Mello, 2010, p.1).  

 

Outro programa relevante implantado nesse período foi o Bolsa Escola, em que 

o aluno (em idade escolar) teria direito a um auxílio financeiro assegurando a sua 

permanência na escola, por meio do monitoramento de sua matricula e frequência.  

Além disso, o programa Alfabetização Solidária, que teve certa repercussão no 

ensino médio, surgiu com o objetivo de reduzir os índices de analfabetismo do país, 

focalizando nos jovens de 12 a 18 anos. Nele estudantes universitários auxiliavam na 

alfabetização de pessoas em localidades com altos indicies de analfabetismo – 

especialmente superiores a 55%. Funcionava como uma parceria público/privada na 

qual empresas custeavam metade dos gastos por aluno e o restante provinha de 

recursos de MEC. (MENEZES, 2001).  

Em 1997 o programa emergencial de aceleração da aprendizagem permitiu que 

alunos que estavam em defasagem no período de escolarização do ensino 

fundamental tivessem a oportunidade de acelerar seus estudos e requeressem 

avanço para o ensino médio.  De acordo com o MEC, a finalidade do programa era: 

 

[...] possibilitar aos sistemas públicos de ensino, municipal e estadual as 
necessárias condições para combater o fracasso escolar, proporcionando 
aos alunos que apresentam a chamada distorção idade série efetivas 
condições para a superação de dificuldades relacionadas com o processo de 
ensino-aprendizagem. (BRASIL, 2005). 

 

Para Krawczyk (2011), a evasão escolar sempre foi um problema na educação 

nacional, porém passou a ser relatada e observada com mais cuidado a partir do 

desenvolvimento dessas políticas públicas que aumentaram significativamente as 

matrículas na escola de Ensino Médio, nesse sentido Krawczyk (2011, p. 756), “aponta 

para uma crise de legitimidade da escola, que resulta não apenas da crise econômica 

ou do declínio da utilidade social dos diplomas, mas também da falta de outras 

motivações para os alunos continuarem estudando”. Ainda sobre a evasão, quando 
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está ocorre na faixa dos 15 aos 17 anos ocasiona uma deficiência na qualificação 

profissional desse jovem, que acaba por entrar no mercado de trabalho como “mão 

de obra não qualificada”, tem menos acesso a oportunidades de empregos e salários 

melhores. Consequentemente parte desse contingente retorna para o sistema 

educacional posteriormente em busca de completar sua formação entrando na 

Educação de Jovens e Adultos - EJA 

Outro aspecto relevante do período foi a grande precação em unificar e integrar 

os conhecimentos teóricos como prática docente, isso foi inserido como central na 

formação dos professores, por meio da alteração da Lei Federal nº 9.394, de 1996 

pela Lei Federal nº 12.014. Também em 1998 surgem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e intensifica-se a valorização da 

interdisciplinaridade como prática pedagógica. Para orientar os professores do ensino 

médio o Ministério da Educação organizou e envia às escolas essas diretrizes 

curriculares com base em uma matriz curricular, dividida nas seguintes áreas do 

conhecimento: Linguagens Códigos e suas Tecnologias, Ciência da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias (BRASIL, 

1998). 

 

[...] os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem 
envolver, de forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos 
práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da vida 
contemporânea e o desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e 
abstratos, que correspondam a uma visão de mundo. (BRASIL, 1998, p. 6).  

 

Essas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) 

estabeleceram pontos considerados necessidades básicas, como a prática da leitura 

e a iniciação científica. As novas tecnologias da época também começaram a ser 

utilizadas para engajar os jovens e apresentar um panorama educacional diferente 

aos professores, estimulando fortemente os mesmos a inserir essas tecnologias no 

contexto educacional.  

Sentiu-se a necessidade de aprimorar conhecimentos diversos para alavancar 

as práticas educativas, assim o PCNEM, (BRASIL, 2000, p. 05) reitera que na etapa 

do Ensino Médio,  

 

[...] a formação geral, em oposição à formação específica, o desenvolvimento 
das capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-
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las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício 
de memorização.  

 

Além disso, o governo de Fernando Henrique Cardoso estabeleceu o Plano 

Nacional de Educação (PNE) que compreenderia o período entre os anos de 2001 e 

2010. Esse PNE teve como seus objetivos principais 20 pontos listados 

resumidamente a seguir:  

 

1. Formular e implementar, progressivamente, uma política de gestão da 
infraestrutura física na educação básica pública. 2. Implantar e 
consolidar, no prazo de cinco anos, a nova concepção curricular 
elaborada pelo Conselho Nacional de Educação. 3. Melhorar o 
aproveitamento dos alunos do ensino médio, de forma a atingir níveis 
satisfatórios de desempenho. 4. Reduzir, em 5% ao ano, a repetência e 
a evasão, de forma a diminuir para quatro anos o tempo médio para 
conclusão deste nível. 5. Assegurar, em cinco anos, que todos os 
professores do ensino médio possuam diploma de nível superior. 6. 
Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos nacionais de 
infraestrutura para o ensino médio, compatíveis com as realidades 
regionais. 7.Não autorizar o funcionamento de novas escolas fora dos 
padrões de ''a'' a ''g''. 8. Adaptar, em cinco anos, as escolas existentes, 
de forma a atender aos padrões mínimos estabelecidos. 9. Assegurar 
que, em cinco anos, todas as escolas estejam equipadas, pelos menos 
com biblioteca, telefone e reprodutor de textos. 10. Assegurar que, em 
cinco anos, pelo menos 50%, e, em 10 anos, a totalidade das escolas 
disponham de equipamentos de informática. 11. Adotar medidas para 
universalização progressiva das redes de comunicação, para melhoria do 
ensino e da aprendizagem. 12. Adotar medidas para a universalização 
progressiva de todos os padrões mínimos durante a década. 13. Criar 
mecanismos, como conselhos ou equivalentes, para incentivar a 
participação da comunidade no funcionamento das escolas. 14. 
Assegurar a autonomia das escolas. 15. Adotar medidas para ampliar a 
oferta diurna e manter a oferta noturna. 16. Proceder, em dois anos, a 
uma revisão da organização didático-pedagógica e administrativa do 
ensino noturno. 17. Estabelecer, em um ano, programa emergencial para 
formação de professores, especialmente nas áreas de Ciências e 
Matemática. 18. Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como 
espaço de participação e exercício da cidadania. 19. A educação 
ambiental, tratada como tema transversal. 20. Observar, no que diz 
respeito ao ensino médio, as metas estabelecidas nos capítulos 
referentes à formação de professores, financiamento e gestão e ensino a 
distância. (BRASIL, 2001, p. 26).  

 

Dentre os 20 pontos listados a cima, aqueles que dizem respeito a 

infraestrutura não foram plenamente atingidos, por falta de recursos e pelo fato de que 

este PNE fazia uma previsão até o ano de 2010. Com o início do governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003 – 2010) em 2003, muitas dessas metas foram substituídas 

ou transformadas em outros programas. Contudo, salienta-se que o governo de 

Fernando Henrique Cardoso conseguiu ampliar significativamente o número de 
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matrículas no ensino médio, o percentual de aumento de matrículas que ocorreu entre 

1994 e 1999 foi de 57,3%. (DURHAM, 2002).   

Avançando um pouco, adentra-se no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 

– 2010), que foi frequentemente “apontado como promotor de políticas sociais, 

dirigidas aos setores mais vulneráveis da população” (MARQUES e MENDES, 2007), 

no entanto, salienta-se que sua estratégia de governo na área educacional não 

rompeu com as políticas implantadas no governo anterior, pelo contrário, basicamente 

as manteve e/ou as ampliou. Segundo Oliveira (2009) o primeiro mandato do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2010) foi marcado pela quase ausência 

de ações para a educação básica, somente no final do último ano de mandato o 

governo criou o FUNDEB. Complementando:  

 

Emenda Constitucional n. 53, de 19/12/2006, atribuindo nova redação ao 
parágrafo 5º do art. 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, o governo criou o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB). O Fundo foi então regulamentado pela 
Medida Provisória n. 339, de 28/12/2006, que foi convertida na Lei n. 11.494, 
de 20/06/20075, estabelecendo finalmente o FUNDEB e ampliando, em 
relação ao Fundo anterior – o Fundo de Financiamento e Manutenção do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o FUNDEF.  

 

O programa social que está entre os mais destacados do governo Lula é o 

Bolsa- Família, criado por meio do Decreto Federal n. 5.209 de 17 de setembro de 

2004. A finalidade do Programa é a transferência direta de renda do governo para 

famílias pobres e em extrema miséria. Tal programa apresenta-se como reformulação 

e ampliação do programa Bolsa-Escola, criado no governo de Fernando Henrique 

Cardoso e citado anteriormente.  

Nesse período a educação foi apontada como um importante setor de 

distribuição de tais políticas: do Bolsa-Família aos programas dirigidos à juventude, 

tais como o ProJovem, Lei Federal nº 11.129, de 30 de junho de 20056. O ProJovem 

foi um instituído como emergencial e experimental, destinado a executar ações 

integradas que propiciassem aos jovens brasileiros (na forma de curso previsto no art. 

                                            

5 Lei n. 11.494/2007. Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. 
6 Lei n. 11.129, de 30 de junho de 2005. Instituiu o Programa Nacional de Inclusões de Jovens – 
ProJovem. Programa emergencial e experimental destinado a executar ações integradas que propiciem 
aos jovens brasileiros, na forma de curso previsto no art. 81 da lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, elevação do grau de escolaridade visando à conclusão do ensino fundamental. 
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81 da Lei Federal nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996) elevação do grau de 

escolaridade visando à conclusão do ensino fundamental e o Primeiro Emprego.  

Soares et al. (2011) elaboraram um estudo sobre a relação do Ensino Médio 

com o ProJovem e os resultados do programa. Os pesquisadores concluíram que o 

ProJovem apresentou - de forma geral - resultados positivos em sua primeira fase (até 

o ano de 2010). Um dado que chama a atenção é o fato de que, dos alunos 

concluintes, (certificados ou não) todos melhoraram o nível de proficiência em 

Matemática e Língua Portuguesa. Também, sua composição demográfica denota que 

o programa garantiu acesso a grupos historicamente prejudicados em relação ao 

acesso a educação, pois dos 47142 participantes efetivos, 65% são do sexo feminino, 

73% são negros ou pardos e 38% com idade compreendida entre 25 e 29 anos. 

Porém, apresentou uma característica potencialmente negativa: a evasão. Nessa fase 

do ProJovem registrou-se que, entre os jovens matriculados, 57% desistiram ou se 

evadiram, especificamente a desistência é de 37% e a evasão de 20%. Entre os 

motivos citados em relatório do programa datado de 2008 (BRASIL, 2008 apud 

SOARES et al., 2011), as principais causas para desistência e evasão são: atraso no 

pagamento das bolsas, falta ou insuficiência das aulas de informática, violência nas 

proximidades do núcleo, falta de recursos financeiros para transporte, impossibilidade 

de trabalhar e frequentar as aulas e a distância de casa ao núcleo. (SOARES et al., 

2011).  

A Lei Federal nº 10.748/20037 criou o Programa Nacional de Estímulo ao 

Primeiro Emprego para os Jovens – PNPE, o setor da educação exerceu papel crucial 

na implementação desses programas sociais dirigidos aos mais pobres iniciados no 

governo Lula. Por meio de acordos firmados entre o governo federal, estados e 

municípios, tais programas foram executados de forma descentralizada e repassada 

ao nível local. Observa-se, assim, que como política social a educação tem cumprido 

relevante função na distribuição de renda para as camadas mais pobres da população, 

exercendo, por diversas vezes, importante papel na própria seleção de públicos a 

serem comtemplados com essas políticas. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), criado em 2007 pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP/MEC), foi implantado 

                                            

7 Lei n. 10.748/2003 criou o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens – 
PNPE. 
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com o intuito de monitorar a qualidade da educação. Para tal, o IDEB é calculado com 

base em dois índices: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de 

desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos 

a partir do Censo Escolar, realizado anualmente. Já as médias de desempenho são 

determinadas a partir da Prova Brasil (para escolas e municípios) e do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) (para os estados e o País), ambos realizados 

a cada 2 anos. Vale frisa que as metas estabelecidas pelo IDEB são diferenciadas 

conforme a escola e rede de ensino reiterando uma preocupação com as 

peculiaridades regionais. O único objetivo que é transversal é atingir a 6 pontos até 

2022, valor que seria correspondente ao sistema educacional dos países 

desenvolvidos8.  

Nesse mesmo período a proposta do Ensino Médio Inovador ganha os 

primeiros contornos, trazendo a promessa de inovar o currículo, os espaços e o tempo 

de aprendizagem, incluindo o conceito de ensino médio em período integral. “O 

programa Ensino Médio Inovador – EMI foi instituído pela Portaria nº 971, de 9 de 

outubro de 2009, no contexto da implementação das ações voltadas ao Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE” (MELLO, 2010, p. 1). A ideia inicial era 

integralizar a maior parte das escolas até 2020. 

A reorganização curricular colocada pelo Ensino Médio Inovador (EMI) denota 

certa urgência em unir a prática educativa, - principalmente no que se refere a 

questões pedagógicas no Ensino Médio - com o contexto social e o mundo do trabalho 

como elementos essenciais na formação desses estudantes. Disso, é criada a 

proposta da Secretaria de Educação Básica (SEB) por meio do Ministério da 

Educação juntamente com o Ensino Médio inovador (ProEMI), entre 2008 e 2009, a 

fim de romper com o paradigma educacional mais tradicional e buscar novas formas 

de aprender e ensinar. A formação continuada passa a ser incentivada para os 

professores do Ensino Médio e é criado o Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino 

Médio (Sismédio) com o objetivo de difundir práticas inovadoras através dos 

professores e da integração curricular. O Sismédio foi instituído pela Portaria nº 1.140, 

de 22 de novembro de 2013, buscando a coordenação e articulação de ações 

estratégicas entre a União e os governos estaduais na implantação de políticas para 

                                            

8 Fonte: Site Oficial MEC. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-
basica/programas-e-acoes?id=180>. Acesso em: 23 abr. 2018. 
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elevar a qualidade do Ensino Médio brasileiro em todas as suas modalidades. Em sua 

primeira etapa, iniciada em 2014, o Sismédio passou a articular a reestruturação 

curricular (em desenvolvimento nas escolas por meio do ProEMI) e a Formação 

Continuada de professores do Ensino Médio. Entre as ações delimitadas pelo 

Sismédio, encontra-se9:  

 

Universalização do atendimento dos 15 aos 17 anos – até 2016 (Emenda 
Constitucional 59/2009 e as decorrentes mudanças na LDB) e adequação 
idade ano escolar; Ampliação da jornada para Ensino Médio Integral; 
Redesenho curricular nacional; Garantia da formação dos professores e 
demais profissionais da escola; Carência de professores em disciplinas 
(Matemática, Física, Química e Inglês) e regiões específicas; Ampliação e 
estímulo ao Ensino Médio Diurno; Ampliação e adequação da rede física 
escolar; Ampliação da oferta de educação profissional integrada e 
concomitante ao ensino médio; Universalização do Exame Nacional do 
Ensino Médio - ENEM. 

 

O governo da presidente Dilma Rousseff (2011 – 2016) também foi marcado 

por inciativas referentes ao Ensino Médio. Segundo Mello, (2010, p.1) “Dilma 

apresenta a reformulação do Ensino Médio no contexto das propostas do programa 

“Pátria Educadora” e de iniciativas de estruturação do Sistema Nacional de Educação 

e outras medidas”. Dilma, em seu mandato interrompido antecipadamente, iniciou a 

abordagem de desafios como a universalização do ensino, desde a creche até a pós-

graduação. Buscou, também, amparar grupos populacionais que necessitavam de um 

direcionamento mais firme e de uma educação com qualidade por parte das políticas 

educacionais como as comunidades quilombolas, os negros, as mulheres, entre.  

Ainda no governo Dilma, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (PRONATEC) foi criado, trazendo oportunidades às classes sociais menos 

favorecidas, uma vez que esse programa estava ligado diretamente aos beneficiários 

de outros programas sociais.  A Lei Federal nº 12.513/2011 auxiliava financeiramente, 

condicionado a frequência aos cursos técnicos de curta ou longa duração por parte 

dos jovens. (WALDOW, 2014). 

Já em 2014, com o Plano Nacional de Educação (PNE -2014-2024), atribui na 

meta 16 a importância da formação docente diante das demandas educacionais da 

                                            

9 Fonte: Site Oficial “Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio”. Disponível em: 
<http://pactoensinomedio.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5>. Acesso 
em: 23 abr. 2018.  
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sociedade contemporânea que tem chegado às escolas. (LIMA et al., 2016). Em sua 

meta 3 o PNE propõe:  

 

[...] universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 
15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência 
deste PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e 
cinco por cento). (BRASIL, 2014).  

 

Segundo o Observatório do PNE (2017) o Plano Nacional de Educação, em 

vigência desde 2014, busca em sua Meta 3 ampliar o acesso ao Ensino Médio ao 

instituir que 85% dos jovens de 15 a 17 anos devem estar matriculados nessa etapa 

escolar até 2024. Um cálculo feito pelo indicador ‘Todos Pela Educação’, revela 

crescimento consistente desde 2001, chegando a 62,7% de jovens matriculados em 

2015. Aproximadamente, em números totais, 6 milhões de jovens nessa faixa etária 

estavam matriculados e 1,5 milhões não concluíram ou não frequentavam o Ensino 

Médio. Ao se fazer um comparativo com o cenário de 2005, verifica-se um aumento 

na quantidade de jovens matriculados, em aproximadamente 100 mil alunos e 

diminuindo em pouco mais de 170 mil jovens que não concluíram ou frequentaram 

essa etapa escolar. Ainda que o crescimento dos últimos seja mantido, não será 

possível o cumprimento da Meta em 2024, afinal desde 2009 houve um aumento de 

7,8 pontos percentuais, de modo que se este ritmo permanecer semelhante nos 

próximos anos, a taxa líquida de matrículas estipulada em 85% possivelmente não 

seria alcançada em 202410. 

Observatório do PNE (2017)11 revela que a recente melhora das taxas de fluxo 

escolar no Ensino Fundamental faz aumentar o número de matrículas do Ensino 

Médio, porém o Brasil ainda está longe de alcançar patamares ideais. As altas taxas 

de evasão ainda são um problema no Ensino Médio, um dos fatores que contribui para 

isso é o modelo curricular que pode ser considerado ultrapassado, baseado em um 

número excessivo de disciplinas torna a etapa desinteressante para o jovem 

contemporâneo. A partir de 2015 alguns programas se aprimoraram no sentido de 

ampliar a carga horária da jornada escolar, por meio do ensino integral elencando tais 

                                            

10 Fonte: Site Oficial do Observatório do PNE. Disponível em: 
<http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/3-ensino-medio> Acesso em: 23 abr. 2018.  
11 Fonte: Site Oficial do Observatório do PNE. Disponível em: 
<http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/3-ensino-medio/indicadores> Acesso em: 23 abr. 
2018. 
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programa como o ´Mais Educação´ e o Ensino Médio em Tempo Integral. 

Paralelamente surgem propostas de acabar com o Ensino Médio noturno e regular, 

portanto várias concepções precisam ser levadas em consideração nesse contexto. A 

primeira delas seria oportunizar a escolha do educando, de acordo com sua condição 

de vida. 

Diminuir a evasão do ensino fundamental e médio só será possível fortalecendo 

outras políticas direcionadas a estas faixas etárias, pois segundo os índices o 

abandono da escola está relacionado a outros fatores como: gravidez na 

adolescência, violência e entrada precoce no mercado de trabalho informal. Assim, 

melhorando as condições gerais de vida do jovem brasileiro é possível diminuir 

significativamente a problemática da evasão escolar.  

Outro aspecto que merece atenção é o impacto dessas ampliações de carga 

horária no cotidiano escolar fomentado por políticas de inclusão, através de projetos, 

implantação de recurso, melhoria das estruturas escolares, bem como o 

fortalecimento financeiro da escola, a fim de implementar características de autonomia 

onde a escola emprega o dinheiro em sua formação local de acordo com as 

necessidades de sua comunidade específica. (LIMA et al., 2016). 

Os sucessivos ´ataques conservadores´ advindos dos setores mais a diretora 

no espectro político e resistentes a esse perfil de governo, insistiram em apoiar 

movimentos que divergem da sistemática implantada até então, como por exemplo 

citamos a chamada ´lei da mordaça´ elaborada pelo movimento Escola Sem Partido. 

Na transição do governo Dilma para o governo Temer teve-se um aumento 

considerável da intervenção das empresas privadas no sentido de apoiar e reformular 

a educação básica, com o intuito de direcionar mais recursos financeiros para essas 

instituições operando junto ao MEC e o CNE. Essas ações priorizaram: 

 

[...] defender uma pauta de mudanças baseadas numa concepção 
mercantilizante, gerencialista e tecnicista da educação que combina 
responsabilização, meritocracia e privatização. [...] Nesse contexto de 
aguçamento das tensões sociais e políticas o processo foi solapado e as 
proposições conservadores e neoliberais foram aceleradas pela 
apresentação, no governo de transição de Michel Temer, da MPV nº 746/16. 
(MELLO, 2010, p. 1). 

 

Sobre a Lei Federal nº 13.415/2017 referente a Reforma do Ensino Médio 

destaca-se seus pontos de mudança em relação ao sistema anterior:  
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Quadro 1 – Alterações no ensino médio com a aprovação da Lei Federal n. 
13.415/2017 

Pontos Antes Depois 

Carga 
Horária 

A LDB prevê que, nos três anos do 
ensino médio, os alunos tenham no 
mínimo 800 horas de aula, e que cada 
ano tenha pelo menos 200 dias letivos. 

A Lei nº 13.415/17 do governo federal 
amplia "progressivamente" a carga 
horária para 1.400 horas, sem 
especificar um número mínimo de dias 
letivos por ano nem um prazo para a 
ampliação. 

Disciplinas 
Obrigatórias 

O ensino de artes e de educação física 
era obrigatório na educação básica, 
incluindo no ensino médio. Desde 
2008, aulas de filosofia e sociologia 
também eram obrigatórias nos três 
anos. 

A partir de agora, a decisão de incluir 
artes, educação física, filosofia e 
Sociologia nas aulas do ensino médio 
dependerá do que será estipulado pela 
Base Nacional Comum Curricular. 

Ensino 
Técnico 

A lei já previa a possibilidade de as 
escolas integrarem o ensino técnico e 
profissionalizante ao ensino médio em 
diversos modelos. 

A formação técnica e profissional 
passa a ter peso semelhante às quatro 
áreas do conhecimento. A mudança 
também inclui a possibilidade de 
"experiência prática de trabalho no 
setor produtivo" ao aluno. 

Língua 
Estrangeira 

As escolas eram obrigadas oferecer, a 
partir do sexto ano, aula de pelo menos 
uma língua estrangeira, mas tinham a 
liberdade de escolher qual língua. 

O inglês passa a ser a língua 
estrangeira obrigatória em todas as 
escolas. As escolas podem oferecer 
uma segunda língua, que deve ser, 
preferencialmente, o espanhol. 

Professores A lei exigia que os professores fossem 
trabalhadores de educação com 
diploma técnico ou superior "em área 
pedagógica ou afim". 

Fica permitido que as redes de ensino 
e escolas contratem "profissionais de 
notório saber" para dar aulas "afins a 
sua formação". 

Vestibulares As universidades são livres para definir 
que conteúdos que exigem das provas 
para selecionar os calouros, levando 
em consideração o impacto da 
exigência no ensino médio. 

A lei determina que o Conteúdo dos 
Vestibulares seja apenas "as 
Competências, as habilidades e as 
expectativas de aprendizagem das 
áreas de Conhecimento definidas na 
BNCC". 

  Fonte: BALD; FASSINI (2017).  

 

De acordo com Ramos e Heinsfeld, (2017, p. 18293) ao analisar o texto da Lei 

Federal nº 13.415/2017, pode-se inferir “um movimento em direção a uma proposta 

de formação mais delimitada, reforçando o paradigma ´newtonianocartesiano´, 

negligenciando o caráter mais abrangente promovido pela LDB de 1996”. Afinal a Lei 

de 2017 recomenda, que os currículos coloquem em questionamento a formação 

integral do aluno, valorizando determinados conhecimentos e desvalorizando outros, 

resultando em estímulo maior à determinadas áreas, como matemática e outros 

conhecimentos mais técnicos em detrimento das Ciências Humanas. Isso, justamente, 

reitera um caráter meramente profissionalizante do Ensino Médio, direcionado para o 

mercado de trabalho e excluí as premissas de formação integral.  

Ramos e Heinsfeld, (2017, p. 18298) também ponderam que “a Reforma do 

Ensino Médio, por meio da Lei Federal nº 13.415/2017, aparenta não contemplar a 
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diversificação do conhecimento para o preparo dos jovens brasileiros”. E baseando-

se com na análise exposta pelos autores, pode-se inferir que a reforma proposta pela 

Lei Federal nº 13.415/2017 “se mostra limitada quanto às potencialidades desse nível 

de ensino”, provocando um incentivo “à visão utilitarista do conhecimento e 

intensificando a proposta dual do ensino propedêutico versus ensino profissional, 

negligenciando as demais finalidades elencadas para o ensino médio propostas na 

Lei Federal nº 9.394/1996”. Consequentemente, os autores defendem ser necessário 

mudanças significativas nessa proposta para o ensino médio. Os autores ainda 

ressaltam que a Lei Federal nº 13.415 não foi executada, propondo “reflexões a 

respeito de um assunto atual”, objetivando-se provocações a pensar a respeito das 

“políticas públicas executadas na educação brasileira e, mais especificamente, no 

Ensino Médio”. 

Ressalta-se que, como a reforma proposta pela Lei Federal nº 13.415 é muito 

recente, não é possível emitir uma argumentação teórica mais completa a cerca de 

seus resultados práticos, tanto para o lado negativo quanto para possíveis 

consequências positivas. Porém é possível perceber que esta reforma “obedece” uma 

espécie de movimento cíclico na educação de nível médio no Brasil (que pode ser 

percebido ao longo do texto), no qual ora a educação é voltada para a formação 

acadêmica/cidadã mais democrática e ora é direcionada ao ensino técnico profissional 

orientado para o mercado de trabalho e para o capitalismo.  

 

2.3 A CONSTITUCIONAL FEDERAL DE 1988 E A PROPOSTA CURRICULAR DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, diz que a educação é 

“direito e dever do Estado e da Família” e deve ser promovida e estimulada com a 

coparticipação da sociedade, buscando o pleno desenvolvimento do indivíduo e “seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 

1988). Sendo assim, a educação como direito constitucional do cidadão brasileiro e 

seu status de aparato político do estado deve ao menos propor a soberania desses 

direitos, garantindo aos cidadãos condições para alcançar o pleno desenvolvimento 

de seu potencial para a educação ou para o trabalho. Atingindo, dessa forma, uma 

igualdade de oportunidades advindas do estado.  
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Ainda que o debate em torno dessas questões tenha progredido percebe-se, 

conforme se amplia os bancos escolares e os estudos na comunidade científica, que 

ainda existem muitas desigualdades e competição desleal por oportunidades entre as 

classes sociais distintas. 

A Constituição Federal de 1988 assentou a Educação como um Direito Central 

em relação aos direitos sociais e, por consequência, a consagrou constitucionalmente 

como importantíssima para o desenvolvimento e para a vida em sociedade. A 

Educação é condição imprescindível para o desenvolvimento de uma população, seja 

ela no domínio social, econômico, cultural e cientifico (LUZ, 2014). 

Frequentemente a educação como direito primário é negada. Nesse sentido 

Ney, Souza e Ponciano (2010, p. 53) afirmam que “a desigualdade de oportunidade 

no acesso ao ensino, em todo o país, começa relativamente baixa e aumenta de forma 

rápida e sistemática durante todo o ensino básico”. Os dados da PNAD de 2013 

ilustram essa realidade, apontado que do total de jovens brasileiros com 17 a 19 anos 

de idade, no grupo dos mais ricos, 95,1% conseguiram concluir o 9º ano, esse 

percentual, no grupo dos mais pobres, cai para 55,6%. Salienta-se que essa 

disparidade existe em todos os níveis de ensino.  

Uma solução única para esse problema é inviável, pois as regiões brasileiras 

são distintas em suas oportunidades de acesso aos bancos escolares, logo 

compreender e dar conta de suas ramificações sociais, culturais, econômicas e 

cientificas é desafiador. Em todo o Brasil as desigualdades são gritantes12, porém 

quando se observa Santa Catarina (foco do objeto dessa dissertação) percebe-se que 

através de seus estabelecimentos governamentais administrativos na esfera da 

educação, o Estado tem implantado progressivamente medidas para que a Educação 

Básica – considerada primeiro requisito de uma sociedade desenvolvida - seja 

definida como compromisso do estado “e garantia inalienável para o exercício da 

cidadania plena. Essa conquista deve se constituir a partir dos direitos e deveres 

reconhecidos na Constituição Federal”, grande parte dependente “do acesso a 

Educação Básica de qualidade a todos, especialmente as classes populares” (STAUB, 

                                            

12 Dados do IBGE de 2017 revelam que a população situada na parcela dos 1% mais ricos recebeu, 
em média, R$ 27.085 mensais, enquanto a metade com menor rendimento recebeu R$ 747. A renda 
média geral de todos os trabalhadores foi de R$ 2.149. Além disso, os 10% com maiores rendimentos 
concentraram 43,4% de todas as fontes de renda do Brasil, contra os 56,6% distribuídos em 90% do 
restante da população. Fonte: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/trabalho/9221-
sintese-de-indicadores-sociais.html?=&t=resultados>.  Acesso em: 21 abr. 2018. 
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2012, p. 16) que adentram em uma escola que até então beneficiava grupos 

extremamente restritos.  

Ao elevar o grau de relevância da educação escolar básica como um direito 

universal, imprescindível aos cidadãos e que acolhe as expectativas da sociedade, o 

“Poder Público é investido de autoridade para planejar, implantar e estimular a 

educação escolar, como direito a ser consolidado [...]” (STAUB, 2012, p. 17), 

especialmente, por este ser um ingrediente fundamental na formação dos indivíduos, 

colaborando com o crescimento econômico e social do estado.  

Para que seja possível a concretização “do currículo necessário para atingir os 

padrões desejáveis de rendimento nas escolas da rede pública estadual catarinense” 

(STAUB, 2012, p. 17), elaborou-se uma Proposta Curricular na qual preconiza-se: 

 

Com a redemocratização política do país a partir de 1985, ganha corpo um 
movimento de discussão educacional que já existia nos últimos anos da 
ditadura militar, de uma forma mais tímida, porque reprimida. Sem nenhuma 
modificação na legislação do que diz respeito às questões curriculares, a 
introdução de textos ligados a um pensamento mais social no meio 
educacional introduziu mudanças nesse meio. Se não houve uma imediata 
transformação da prática educacional, houve pelo menos o despertar de uma 
discussão aberta sobre uma linha de pensamento que antes, por ser 
reprimida, só podia ser feita na clandestinidade (SANTA CATARINA, 1998, p. 
12). 

 

O relatório final de pesquisa - intitulado “Ensino Médio: Políticas Curriculares 

dos Estados Brasileiros” – demonstra que a redemocratização do país (pós-ditadura) 

também foi cenário para o início dos trabalhos com a proposta curricular estadual em 

Santa Catarina. Sua primeira versão foi publicada em 1991 e foi posteriormente 

reformulada em 1998, 2005 e 2014.  Considera-se esse processo um pensar contínuo 

de 25 anos sobre o currículo no estado. A última reformulação da proposta curricular, 

ocorrida em 2014, buscou inserir no documento questões da atualidade que não 

estavam tão claras nas edições anteriores, como o foco na educação integral, no 

percurso formativo do aluno e na concepção de diversidade que ganhou espaço no 

país nos últimos anos, enfatizando o reconhecimento das várias identidades 

nacionais. (TARTUCE et al., 2015).  

Além disso, a rede estadual de educação preocupou-se em ter um documento 

curricular próprio, que atuasse como eixo norteador, abrangendo: a fundamentação 

teórica, a noção de homem e cidadão e os conceitos centrais que os alunos de Santa 

Catarina precisam dominar. Os autores ainda (2015) acrescentam: 
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A Proposta Curricular de Santa Catarina, de 2014, foi elaborada após uma 
fase de discussões extensivas sobre a fundamentação teórica das propostas 
anteriores, com base no pensamento marxista e inspirada, especialmente, 
em textos de Gramsci. Nessas versões, a abordagem histórico-cultural já se 
fazia presente, assim como se mencionava a sociologia do currículo como 
uma vertente interessante para orientar as mudanças a ser feitas no “modelo 
tecnicista hegemônico vigente na educação” (SANTA CATARINA, 2014, p. 
19). O documento atual cita essas linhas de pensamento como importantes e 
definidoras de uma concepção de sujeito, de projeto de escola e de 
sociedade. Alertando para o fato de não abandonar suas concepções 
originais, o atual documento recorre mais às teorias histórico-culturais 
citando, notadamente, as contribuições de Vygotski e Davidov, para discutir 
o que entende por sujeito, desenvolvimento, ensino, aprendizagem, trabalho 
e cidadania (TARTUCE et al., 2015, p. 90). 

 

Diretamente conforme a versão de 2014 da Proposta Curricular de Santa 

Catarina tem-se:  

 

[...] quando tomamos a educação integral a partir de uma perspectiva 
histórico-cultural, torna-se evidente a busca por uma formação que considere 
a emancipação, a autonomia e a liberdade como pressupostos para uma 
cidadania ativa e crítica, que possibilite o desenvolvimento humano pleno e a 
apropriação crítica do conhecimento e da cultura. [...] uma formação mais 
integral do cidadão supõe considerar e reconhecer o ser humano como 
sujeito que produz, por meio do trabalho, as condições de (re)produção da 
vida, modificando os lugares e os territórios de viver, revelando relações 
sociais, políticas, econômicas, culturais e socioambientais. Assim, os 
espaços de formação podem/devem se converter em lócus de socialização 
de saberes, de estudo organizado dos acontecimentos, de iniciação à 
pesquisa e de incentivo à leitura científica do mundo (SANTA CATARINA, 
2014, p. 26).  

 

Percebe-se que a moção de um “currículo integrado” ocorre frequentemente 

em diversos documentos curriculares, ainda que receba outros nomes. Como 

currículo integrado entendem-se aquele que, em tese, propõe uma articulação entre: 

os conteúdos escolares das várias disciplinas, os saberes não escolares (temas como 

o trabalho, a tecnologia, o cotidiano, os movimentos sociais, etc.) e outros aspectos 

que levem em conta a diversidade dos alunos. (TARTUCE et al., 2015).  

Portando, evidencia-se em Santa Catarina (o mesmo ocorre na maioria dos 

outros estados) a intenção de ultrapassar um ensino focado somente nos saberes 

escolares, na tentativa de alcançar outro tipo de ensino, mais integrado, capaz de 

conectar diferentes tipos de conhecimentos e de proporcionar a problematização, a 

participação dos alunos, a formação de cidadãos críticos com autonomia intelectual. 

(TARTUCE et al., 2015). 

Coan e Almeida (2015), ao analisarem essas questões defendem que o período 

no qual o documento começou a ser criado tem importância para que se entenda os 
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motivos que levaram Santa Catarina a organizar “um norteador para seu sistema 

educacional e, para refletir sobre um contexto histórico brasileiro no qual se deu a 

abertura política e possibilidade de participação popular nas eleições dos governos 

federal, estadual e municipal por meio do voto” (COAN; ALMEIDA, 2015, p. 256), o 

que implicou em novas definições políticas que passaram a vigorar no país. Como foi 

criado neste cenário de abertura política referenciado por Coan e Almeida (2015), o 

movimento dos educadores por uma nova perspectiva curricular encontrou eco nas 

instâncias oficiais dos governos estaduais. Isso permitiu, no período entre 1987 e 

1991, que a maior parte do país trabalhasse em prol de novas propostas curriculares 

com apoio oficial. Foi nesse contexto que se organizou a primeira edição da Proposta 

Curricular de Santa Catarina, resultado de debates e estudos sistemáticos realizados 

sob a coordenação da Secretaria de Estado da Educação, entre 1988 e 1991. 

Acabando por recomendar um “currículo com uma certa unidade a partir da 

contribuição das concepções educacionais derivadas desse marco teórico”. (SANTA 

CATARINA, 1998, p. 12). 

A Proposta Curricular Catarinense, conforme os organizadores, se concretizou 

em conjunto com a redemocratização do país, conciliando-se com uma perspectiva 

democrática da educação (SANTA CATARINA, 1998). De acordo com Coan e Almeida 

(2015), essa proposta foi elaborada por técnicos da Secretaria Estadual de Educação 

de Santa Catarina e consultores de instituições de ensino com base nas 

“especificidades do próprio estado” (COAN; ALMEIDA, 2015, p. 256). Tendo como 

meta sanar as necessidades específicas da comunidade educacional catarinense.   

Segundo Coan e Almeida (2015), entre as circunstâncias que engendraram 

possibilidades para a educação e o desenvolvimento de programas diferenciados, 

destaca-se a tentativa da comunidade escolar, principalmente dos intelectuais que 

estudavam o cenário educacional brasileiro, de ultrapassar a pedagogia tecnicista 

vigente, decorrente das políticas educacionais organizadas pelo Governo Militar. 

A primeira publicação da Proposta Curricular de Santa Catarina ocorreu em 

1991, segue parte do prefácio do referido documento:  

 

O documento que hora se apresenta é uma síntese organizada da produção 
da Secretaria de estado da educação, junto com significativa parcela do 
professorado catarinense, em torno de delineamento de uma linha norteadora 
para o currículo de pré-escolar ao 2º grau, neste estado. Fazemo-lo com o 
entendimento de a educação ser uma atividade do Estado, e não de governo, 
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necessitando-se, portanto, levar avante a discussão científica, independente 
de quem esteja gerindo esta atividade (SANTA CATARINA, 1991, p. 6). 

 

De acordo com Staub (2012, p. 18) “a definição de uma política de estado para 

a educação catarinense se faz presente numa perspectiva que sugere o envolvimento 

de professores e dirigentes por meio de uma base científica”, impedindo que os 

indivíduos influenciassem com suas preferências pessoais a concepções acerca do 

processo educativo e político.  

 Por sua vez, a segunda publicação da Proposta Curricular (datada de 1998) 

foi composta por três volumes:  

 

Proposta Curricular de Santa Catarina: educação infantil, ensino fundamental 
e ensino médio – disciplinas curriculares, Proposta Curricular de Santa 
Catarina: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – formação 
docente para Educação Infantil e Séries Iniciais”. E Proposta Curricular de 
Santa Catarina: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – 
temas multidisciplinares. Essa caracteriza a consolidação da Proposta no que 
tange a definição de sua concepção teórica, histórico cultural, propondo 
novas contribuições as áreas do conhecimento, ampliando o debate e 
incluindo os temas definidos como transversais (STAUB, 2012, p. 18).  

 

O referido documento apresentava em seu prefácio: 

 

Esta versão da proposta curricular de Santa Catarina é o resultado de mais 
de dois anos do grupo Multidisciplinar, que se valeu do auxílio de consultores 
buscados em Universidades e dos professores da rede da rede estadual de 
ensino, uma vez que houve uma versão preliminar desta proposta que foi 
editada e distribuída a todas as escolas estaduais de santa Catarina, com o 
intuito de ser lida, discutida e criticada pelos educadores catarinenses. Da 
incorporação dessas discussões é que resultou esse trabalho, que com 
certeza servirá como contribuição para melhorar o ensino para todas as 
crianças e jovens catarinenses, pois é a nossa convicção de que todos podem 
aprender e que a escola é um recurso social fundamental para que isso 
aconteça (SANTA CATARINA, 1998, p. 5). 

 

A clareza em torno da insuficiência nos resultados que estavam sendo 

produzidos na escola pública estadual, denota uma melhoria do ensino. Isso contou 

com a participação dos professores, defendendo a universalização da educação 

escolar básica, na qual todos possam aprender (STAUB, 2012).  

Em 2001 é publicado o caderno chamado “Diretrizes 3: organização da prática 

escolar na Educação Básica” que,  

 

com menor intensidade de discussão teórica, aborda os conceitos essenciais 
em torno dos componentes curriculares de cada série e disciplina. Esse 
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documento não se intitula “Proposta Curricular”, porém discute temas afins, 
razão pela qual consideramos o mesmo faz parte do processo das políticas 
curriculares da rede pública estadual (STAUB, 2012, p. 19).   

 

Staub (2012) mostra que no ano de 2005 é publicado um documento intitulado: 

‘Estudos Temáticos’, abordando diversas questões, tais como: educação e infância; 

alfabetização com letramento; educação e trabalho; educação de trabalhadores; 

ensino noturno e educação de jovens. Esta versão é diferenciada por debater temas 

emergentes da educação básica, que estão presentes nas múltiplas etapas e 

modalidades de ensino. “Em seu prefácio destaca-se a necessidade de inovação com 

ênfase aos recursos tecnológicos de uma nova escola para um novo mundo” (STAUB, 

2012, p. 19). 

Salienta-se do prefácio da Proposta Curricular de 2005:  

 

A reforma curricular em curso situa-se nesse contexto de mudança, em que, 
mais do que rejeitar a concepção sequencial dos conteúdos dos currículos 
tradicionais, busca inserir a Escola no mundo de oportunidades que fluem 
pelos novos meios de comunicação. A utilização didática das novas 
tecnologias da informação e da comunicação favorece o processo 
pedagógico da proposta curricular no mundo novo. É, pois, obrigação ética 
de uma política pública de educação ampliar as possibilidades de utilização 
desse poderoso meio didático (SANTA CATARINA, 2005, p.7). 

 

O documento mais recente (publicado em 2014) traz em sua apresentação que 

“as características socioeconômicas de Santa Catarina, a proposta curricular, a rede 

de universidades em todo o Estado e a formação de professores nessas 

universidades, tendo como base a proposta”, (SANTA CATARINA, 2014, p.3) são os 

elementos cruciais que vem assegurando, ao Estado de Santa Catarina, resultados 

consistentes nas avaliações nacionais e internacionais de qualidade da educação.  

Entretanto, essa proposta de 2014 atesta que, nos últimos anos, observou-se 

uma perda de força nos resultados positivos atingidos até então. Segundo o 

documento isso ocorre devido a mudanças que afetaram a esfera educacional ao 

longo do tempo, como por exemplo: inserção de novas tecnologias e demandas 

relativas à diversidade, consideradas “produtos de profundas alterações que a 

sociedade contemporânea vem experimentando” (SANTA CATARINA, 2014, p. 3).   

Em virtude das novas demandas educacionais e curriculares surgiu, durante o 

período de 2013 e 2014, uma proposição de atualização da Proposta Curricular de 

Santa Catarina, definida, 
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[...] a partir da homologação pelo Ministério da Educação, das novas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação do 
Campo, Educação Ambiental, Educação e Direitos Humanos, Educação 
Indígena, Educação Afrodescendente e Quilombola, Educação e Prevenção, 
Educação Fiscal, Educação para o trânsito, Educação Nutricional e Alimentar, 
tornou-se necessária a Atualização da Proposta Curricular de Santa Catarina, 
com o intuito de agregar ao currículo as novas demandas oriundas das 
respectivas diretrizes (SECRETARIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
2014, n.p.).  

 

Sendo assim, coube à Secretaria de Educação do Estado a responsabilidade 

de dar continuidade a este movimento, abarcando educadores de todo o Estado, em 

uma ação coletiva e um trabalho conjunto, assegurando assim a consistência dos 

desígnios e a atualização curricular com o sucesso necessário (SECRETARIA DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA, 2014). Nesse contexto a proposta curricular com 

seus estudos temáticos em todo o contexto da rede estadual de ensino busca nortear, 

ampliar e transcender o conhecimento por meio dos temas propostos, seja por meio 

do debate ou por meio da pratica educacional cotidiana refletindo a preocupação do 

estado de Santa Catarina em fortalecer as políticas educacionais vigentes.  

No processo de implantação buscou-se ampliar o olhar para as esferas 

educacionais voltadas para a abordagem filosófica do materialismo histórico e 

dialético e mais tarde para a abordagem histórica cultural, pois deixou de assumir 

caraterísticas técnicas e passou a levar em consideração os aspectos sociais e 

culturais (SANTA CATARINA, 1998). Nessa questão a busca pela organização de uma 

orientação epistemológica se faz presente, onde a proposta curricular catarinense 

fornece subsídios para implantação de caraterísticas de escolas com função social. 

 

2.4 O ESTADO DE SANTA CATARINA: ASPECTOS CONTEXTUAIS 

 

Os aspectos contextuais que envolvem Santa Catarina nos remetem a questão 

da diversidade de culturas, etnias, costumes proporcionados pela ocupação de 

imigrantes das mais variadas origens. Afinal o território catarinense fortaleceu-se pela 

sua condição predominantemente de amparo a todos aqueles que procuravam uma 

terra viver. Tendo em vista essa conduta referenciamos que “a ocupação do solo 

catarinense, principiou no século XVII com a instalação em São Francisco, Desterro e 

Laguna, de povoado vicentista, proveniente da capitania de São Vicente em São 

Paulo”. (OLIVEIRA, 2012, p. 23). Desse modo, a população catarinense começou a 
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se expandir para outros territórios, e outros imigrantes começaram a aparecer na 

costa litorânea, povoando lugares que se tornariam espaços de grandes influências 

para nossa região. “No século XVIII receberam junto ao litoral os açorianos e 

madeirenses e os paulistas no planalto (Lages). No século XIX sobressai a imigração 

alemã e italiana, que se fixa entre o litoral e o planalto”. (OLIVEIRA, 2012, p. 23). 

Percebe-se nesse cenário a capacidade de adaptação do povo ao território, pois as 

condições eram favoráveis para o tipo de economia já implantada naquela época 

pelos imigrantes. Hoje, em Santa Catarina, ainda prevalece essas etnias nos 

povoados em que se instalaram e o seus costumes foram mantidos durante as 

gerações pelos seus descendentes.  

Para fins de ilustração e visualização do território ocupado pelo estado, 

destaca-se: “Santa Catarina ocupa 1,1% do território brasileiro e 16,5% da Região Sul, 

com uma área territorial de 9.531,830 Km2”. (OLIVEIRA, 2012, p. 23). Tendo em vista 

a diversidade de origens no povoamento, compreende-se que o desenvolvimento das 

regiões foi marcado e influenciado pelas características dos colonizadores da época, 

que resulta diretamente na preeminência atual. Percebeu-se também que o 

desenvolvimento econômico das regiões sempre esteve vinculado ao processo de 

territorialização. 

Segundo o IBGE (1990), o estado possui 6 mesorregiões: Grande Florianópolis, 

Norte Catarinense, Oeste Catarinense, Serrana, Sul Catarinense e Vale do Itajaí, 

subdividido em 20 microrregiões, abrangendo um total de 295 municípios. 

Segundo o Censo (2010) Santa Catarina apresenta uma população de 

6.248.436 e possui o terceiro melhor índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) do Brasil, com valor de 0,774, classificado na faixa de Alto desenvolvimento. 

O potencial turístico é reconhecido em nível nacional e mundial. As condições 

climáticas, a variedade de paisagens e as mais variadas opções de entretenimento 

em todas as estações do ano, atrai turistas para Santa Catarina em busca das belezas 

naturais.  

Segundo Brum (2010) a história do desenvolvimento econômico do Estado de 

Santa Catarina pode ser dividida em três fases: uma primeira fase focada na presença 

de planos de obras e equipamentos. A segunda marcada pelos planos de 

desenvolvimento do governo como instrumento voltado ao crescimento econômico. E 

a terceira caracterizada pelo desenvolvimento coordenado pelo governo. 
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 Os primeiros modelos de desenvolvimento de Santa Catarina ignoravam as 

características e estratégias do desenvolvimento regional e promoveram um 

desenvolvimento desigual, pois os municípios possuíam capacidades desiguais para 

a implementação das políticas. Por conta disso, suas potencialidades foram 

desconsideradas. O modelo adotado preconizava uma visão verticalizada, de cima 

para baixo, de atuação de poder público que não foi capaz de estimular o 

desenvolvimento endógeno. (BRUM, 2010).   

Diante do cenário exposto anteriormente, em 2002, foi apresentado pelo 

governo do Estado o ‘Plano 15’ que propunha um novo modelo de desenvolvimento 

descentralizado - pautado na cooperação. Segundo BRUM (2010) o modelo possui 

quatro linhas adotadas: “municipalização, modernização administrativa, prioridade 

social e descentralização” (p. 47). Em 2003 o governador Luiz Henrique da Silveira 

instituiu um plano denominado Projeto Meu Lugar formado com o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD- (BRUM, 2010). O modelo de 

desenvolvimento então adotado pelo estado de Santa Catarina se baseia na 

cooperação e ocorre como forma de descentralização de responsabilidades, funções 

e poderes, consolidando assim as Agências de Desenvolvimento Regional (ADR). 

O Governo do Estado de Santa Catarina também instituiu em maio de 2016 o 

Projeto Crescendo Juntos - Programa de Desenvolvimento e Redução das 

Desigualdades Regionais, que tem como finalidade articular, coordenar, orientar e 

estimular o processo de planejamento e de organização de ações, centrado na 

redução das desigualdades regionais, promovendo um desenvolvimento inclusivo, 

equilibrado e sustentável no estado de Santa Catarina. 

Segundo resultados apresentados pelo Programa Nações Unidos para o 

Desenvolvimento (PNUD) – 2013, o estado possui um dos melhores índices de IDH 

(0,774), ocupando em 2010, a terceira posição em nível nacional. Em relação à 

educação, a população de 11 a 13 anos, que frequenta os anos finais do Ensino 

Fundamental, ou que já concluiu o Ensino Fundamental, Santa Catarina ficou em 

primeiro lugar (91,51%) entre os estados brasileiros, e ocupa o 2º lugar em 

percentagem de população de 15 a 17 anos com Ensino Fundamental completo. 

Neste último IDH, o estado de Santa Catarina está entre os primeiros com maior renda 

per capita média.  
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2.4.1 O Ensino Médio no Estado de Santa Catarina 

 

Quanto as Políticas e Programas em Santa Catarina a demanda pela eficiência 

educacional voltada para o Ensino Médio se fez presente, principalmente após a 

década de 80, onde a implantação da Proposta Curricular catarinense trouxe um norte 

às diversas limitantes que caracterizavam o Ensino Médio do estado conforme já 

descrito no “2.3 A Constitucional Federal de 1988 e a Proposta Curricular do Estado 

de Santa Catarina” (p. 45).   

De acordo com dados da SED, INEP (2017), baseado em um estudo sobre 

indicadores educacionais catarinense, a estrutura educacional da educação básica do 

estado de Santa Catarina contava no ano de 2016 com 1.528.185 alunos 

matriculados. Desses, 251.958 pertencem a esfera estadual. Observa-se no Gráfico 

1 que as matrículas no Ensino Médio entre 2010 e 2016 caíram em média 5,2%. Dessa 

forma, 193.113 alunos estavam matriculados no ano de 2016 nas escolas públicas 

estaduais de Santa Catarina. 

 

Gráfico 1 – Matrículas em Santa Catarina – 2010 a 2016 

 

Fonte: INEP – Censo da Educação Básica13. 
 
 

Um dado relevante a ser destacado é fato de que do total de 720 

estabelecimentos educacionais com ênfase no Ensino Médio em Santa Catarina, 652 

                                            

13 Inclui matrículas no Ensino Médio Propedêutico, Normal/Magistério e Curso Técnico Integrado 
(Ensino Médio Integrado) de Ensino Regular e/ou Especial. 
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estão localizados na zona urbana e somente 68 na área rural. Isso denota 

desequilíbrio na distribuição das unidades educacionais, o que acaba por gerar 

dificuldade de acesso às populações das zonas rurais.  

As taxas de reprovação nas escolas estaduais é a maior, quando comparada 

com as outras esferas educacionais, como pode-se observar no gráfico 2 a seguir. 

Ligado o a isso tem-se um índice de abandono de 8,9%, considerado elevado se 

contraposto aos índices de outros segmentos de ensino. 

 

Gráfico 2 – Taxas de rendimento escolar por dependência administrativa – 2015 – SC  

 
Fonte: SANTA CATARINA, 2016, p. 18. 

 

A implantação do novo Ensino Médio trouxe consigo um dilema antigo, a 

preocupação em manter o jovem em sua condição de aprendiz, elencando a qualidade 

do ensino com o tempo de aprendizagem.  Os avanços foram feitos gradativamente, 

passando pela instituição de alguns programas, são eles: ensino médio inovador, 

ensino médio em tempo integral e algumas políticas públicas que podem ser aplicadas 

ao ensino médio profissional, como o MÉDIO-TEC e PRONATEC. (SANTA 

CATARINA, 2017b).   

Porém, mesmo com esses esforços positivos, pode-se observar que a taxa de 

abandono e reprovação na esfera pública estadual é uma das mais altas, justificando 

assim a mudança de padrões de ensino no ensino médio catarinense. 
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Em 2017 e 2018, a administração estadual buscou se fazer presente em todos 

os pontos da construção do Novo Ensino Médio, exigindo a criticidade do mesmo em 

favor da melhoria da educação. 

Segundo Rocha (2007) uma das mudanças fundamentais que dever ser 

implantada no Ensino Médio é a questão do tempo de aprendizagem. O estado de 

Santa Catarina opera nas escolas estaduais o tempo de aprendizagem de 800 horas 

anuais, futuramente, esse número poderá passar para 1.000 horas anuais, 

contemplando a 6ª aula, o ensino à distância ou em ambiente produtivo. Isso 

dependerá da regulamentação desse processo e da definição do tempo da 

permanência do aluno na escola. A proposta é que com o tempo chegue, 

progressivamente há 1.400 horas/ano.  

Quanto ao Ensino Médio noturno há outros aspectos a serem frisados, pois a 

carga horária que a Lei Federal 13.415/2017 estabelece deixa algumas dúvidas em 

sua aplicação prática. Essa lei demanda que o aluno permaneça longos períodos na 

escola, o que não é possível aplicar ao Ensino Médio noturno, uma vez que o 

estudante trabalhador necessita de períodos mais curtos do que o proposto pela lei.  

Desse modo, a universalização do Ensino Médio configura-se em um grande 

desafio, sendo uma das metas do Plano Estadual de Educação. Nessa perspectiva, a 

rede estadual de ensino de Santa Catarina compromete-se com a garantia de acesso 

nesta etapa da educação básica, sendo responsável por grande parte das matrículas 

dos estudantes catarinenses, ponderando que “o Ensino Médio é um direito social de 

cada pessoa, e dever do Estado na sua oferta pública e gratuita a todos” (BRASIL, 

2012).  

Na Tabela 1 pode-se observar a evolução das matriculas por dependência 

administrativa levando em consideração as modalidades de ensino oferecidas pelo 

estado de Santa Catarina.   
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Tabela 1 – Evolução da matrícula do ensino médio por dependência administrativa e 
etapa de ensino – 2007 – 2015 – Santa Catariana 

Ano 

Ensino Médio (Formação Geral) 
Ensino Médio Integrado à Educação 

Profissional 
Magistério 

Total Municipal Estadual Federal  Privada Total Estadual Federal Privada Total Estadual Privada 

2007 228.281 793 194.148 1.084 32.256 2.599 1.751 823 25 6.478 6.311 167 

2008 231.799 692 194.559 1.035 35.513 4.150 2.725 1.425  5.992 5.992  

2009 232.356 1.105 194.503 1.351 35.397 5.351 3.686 1.665  6.460 6.460  

2010 233.294 1.221 196.096 1.003 34.994 8.134 5.560 2.574  6.781 6.781  

2011 234.867 1.229 197.461 697 35.480 9.902 6.413 3.489  6.011 6.011  

2012 237.851 1.255 199.365 275 36.956 11.622 6.821 4.727 74 5.163 5.163  

2013 254.264 1.243 216.154 274 36.593 12.200 6.502 5.611 87 4.965 4.965  

2014 266.269 1.297 228.240 255 36.477 13.181 6.591 6.494 96 4.712 4.712  

2015 226.036 1215 190.161 269 34.391 11.433 4.220 7.158 55 4.697 4.571 126 

Fonte: Santa Catarina, 2016, p. 24.  

 

Observa-se, na Tabela 01, uma diminuição expressiva de alunos no decorrer 

dos anos do Ensino Médio (Formação Geral) e Magistério, bem como um aumento 

significativo de alunos no Ensino Médio Integrado a Educação Profissional. Elenca-se 

abaixo alguns cursos e programas que envolvem a Secretaria de Estado da Educação 

de Santa Catarina (2017, p. 1): 

 

Ensino Médio (formação geral): Contempla as quatro áreas do conhecimento, 
trabalhando principalmente com as disciplinas da Base Nacional Comum. 
Ensino Médio Inovador (ProEMI): O objetivo é fortalecer cada vez mais o 
Ensino Médio, por meio da ampliação da jornada escolar, a reorganização 
curricular e a integração entre educação e as dimensões do trabalho, da 
ciência, da tecnologia e da cultura. 
Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (EMIEP): A constituição do 
EMIEP tem como objetivo desenvolver projetos que contemplem as áreas do 
conhecimento científico e formação tecnológica, aliando a teoria e a prática. 
Dessa forma, os jovens estarão habilitados nas diversas atividades do setor 
produtivo. 
Magistério: Habilita o professor para lecionar na Educação Infantil e Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental. Dentre as disciplinas oferecidas aos 
estudantes estão Filosofia, Sociologia, Fundamentos Teórico-Metodológicos 
do Ensino de Alfabetização, Português Ciências, Matemática História, 
Geografia, Arte e Educação Física14. 

 

O Ensino Médio (formação Geral) diz respeito à modalidade de ensino na qual 

o educando realiza apenas o curso de Ensino Médio, adquirindo conhecimentos 

                                            

14 Disponível em: http://www.sed.sc.gov.br/servicos/etapas-e-modalidades-de-ensino/16984-ensino-
medio. Acesso em 20 de julho de 2018. 

http://www.sed.sc.gov.br/servicos/etapas-e-modalidades-de-ensino/16984-ensino-medio
http://www.sed.sc.gov.br/servicos/etapas-e-modalidades-de-ensino/16984-ensino-medio
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gerais sem articulação com a educação profissional, ou seja, não há formação técnica. 

Esse curso tem duração de 3 anos.  

Já o programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) - instituído pela Portaria nº 971, 

de 9 de outubro de 2009, tem como objetivo melhorar a qualidade do ensino nas 

escolas públicas estaduais, promovendo as seguintes transformações: superação das 

desigualdades de oportunidades educacionais; universalização do acesso e 

permanência dos adolescentes de 15 a 17 anos no ensino médio; consolidação da 

identidade desta etapa educacional, considerando a diversidade de sujeitos; oferta de 

aprendizagem significativa para jovens e adultos, reconhecimento e priorização da 

interlocução com as culturas juvenis. Para isso, o programa disponibiliza apoio técnico 

e financeiro, bem como, fortalece a disseminação da cultura de um currículo dinâmico, 

flexível, que atenda às expectativas e necessidades dos estudantes e às demandas 

da sociedade atual. Com isso pretende-se fortalecer a formação integral dos alunos e 

o protagonismo juvenil. (ENGELMANN, 2016).  

No final de 2011 o Ministério da Educação reconfigurou o programa, propondo 

uma reestruturação, como pode ser visto a seguir:  

 

a) Carga horária mínima de 3.000 (três mil horas), entendendo-se 2.400 horas 
obrigatórias, acrescidas de 600 horas a serem implantadas de forma 
gradativa; b) Foco na leitura como elemento de interpretação e de ampliação 
da visão de mundo, basilar para todas as áreas do conhecimento; 90 c) 
Atividades teórico-práticas apoiadas em laboratórios de ciências, matemática 
e outros espaços ou atividades que potencializem aprendizagens nas 
diferentes áreas do conhecimento; d) Fomento às atividades de produção 
artística que promovam a ampliação do universo cultural do estudante; e) 
Fomento as atividades esportivas e corporais que promovam o 
desenvolvimento dos estudantes; f) Fomento às atividades que envolvam 
comunicação e uso de mídias e cultura digital, em todas as áreas do 
conhecimento; g) Oferta de atividades optativas (de acordo com os 
macrocampos), que poderão estar estruturadas em disciplinas, ou em outras 
práticas pedagógicas multi ou interdisciplinares; h) Estímulo à atividade 
docente em dedicação integral à escola, com tempo efetivo para atividades 
de planejamento pedagógico, individuais e coletivas; i) Incorporação das 
ações ao Projeto Político-Pedagógico implementado com participação efetiva 
da Comunidade Escolar; j) As escolas integrantes do Programa deverão 
promover a participação dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM); k) Elaboração de plano de metas para melhoria do índice escolar. 
(BRASIL, 2011, p. 7). 
 

O Ensino Médio Integrado a Educação Profissional (EMIEP) surge como parte 

do ProEMI citado anteriormente. Tem como proposta é integrar as disciplinas técnicas 

as grandes áreas do conhecimento do Ensino Médio. A organização curricular do 

EMIEP deve garantir que o aprendizado ocorra de forma integrada, cumprindo as 
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finalidades para a formação geral e para o exercício de profissões técnicas. Já no ano 

de 2011, o MEC determinou a integralidade da carga horária dos EMIEPs, na qual os 

cursos técnicos são realizados com o mínimo de 800 horas, no decorrer de 3 anos, 

com carga horária total de 3.200 horas. Alguns temas são obrigatórios a todos os 

cursos, independente da profissionalização escolhida e devem ser inseridos de 

maneira integrante nos componentes curriculares. São eles: empreendedorismo, 

relações humanas, legislação trabalhista, ética profissional, gestão ambiental, gestão 

da inovação e iniciação científica, gestão da qualidade social e ambiental do trabalho. 

(SOUZA, 2015).  

O Magistério é uma formação apenas de nível médio que permitia lecionar na 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Esse quadro foi alterado 

baseado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, que 

passou a recomendar a formação de professores somente em nível superior. Os 

docentes que obtiveram essa formação no ensino médio até o ano de 2012 ainda 

podem cumprir a profissão na educação infantil, porém uma das metas do Plano 

Nacional de Educação (PNE), prevê que todos os professores da Educação Básica 

tenham formação específica de nível superior em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam até 2020. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2011).  

No âmbito dessas políticas públicas a Secretaria de Estado da Educação 

(2017a, p.1) “com a adesão ao Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio”, 

foi firmado “compromisso com o Ministério da Educação (MEC) para garantir a oferta 

de Formação Continuada aos professores de Ensino Médio”, com vista para a 

promoção e “valorização do professor da rede pública estadual”, em conjunto com a 

Secretaria de Estado da Educação, a Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), a “Universidade para o 

Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (UDESC) e Instituições Comunitárias 

de Ensino Superior”. “No ano de 2014 iniciou a Formação Continuada para 

professores do Ensino Médio em cerca de 850 escolas e com 8.977 profissionais 

envolvidos [...]”. Em 2016 foram realizados Seminário de Auto-avaliação nas cidades 

de Florianópolis e Chapecó, o lançamento dos 34 Cadernos Regionais e o 

encerramento das formações. (SANTA CATARINA, 2017a, p. 1). 

Já a Proposta Curricular de Santa Catarina e o PNEM contemplam a temática 

da formação Humana Integral dos Sujeitos no Ensino Médio e norteia o debate e o 

“trabalho dos professores em todas as atividades da Educação Básica”, em 
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conformidade “com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional/LDB (Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996) e as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio/DCNEM” (SANTA CATARINA, 2017a, p. 1). 

A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, além dessas ações, 

promove “pesquisas, estudos e seminários no intento de subsidiar a reestruturação 

do Ensino Médio”. E conforme a Secretaria, se estabelece que: “tendo presente que 

o aluno concluinte do Ensino Médio esteja preparado para o exercício da cidadania, 

para a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos 

produtivos”, explicando, identificando “e posicionando-se diante de situações de sua 

vivência” (SANTA CATARINA, 2017, p. 1). Procura-se contribuir para a formação 

integral do aluno em todos os aspectos. 

Diante disso, pode-se afirmar que a proposta geral do MEC é diminuir os 

índices de reprovação e evasão no ensino médio através do ProEMI, contemplando 

uma formação que articula cultura, ciência, tecnologia, trabalho de forma coerente e 

alinhada à realidade dos sujeitos que frequentam o ensino médio. (SOUZA, 2015).  

Como Souza (2015) relata em seu estudo referente ao Ensino Médio e o Estado 

de Santa Catarina, o ProEMI vem se desenvolvendo de forma bastante lenta, com 

deficiências em termos de estruturas físicas e pedagógicas. Isso remete a uma 

problemática histórica na organização do sistema educacional brasileiro, que 

regularmente cria um conflito entre o que é planejado e proposto com as condições 

de aplicação prática, como por exemplo, no caso do ProEMI onde existem espaços 

que não comportam o número de alunos das escolas incluídas no programa e os 

laboratórios que precisam ter seus materiais renovados com frequência. (SOUZA, 

2015).  

Outro problema observado por Souza (2015) é o fato de que o ProEMI exige 

do aluno uma dedicação de carga horário maior, tendo que frequentar a escola dois 

ou três períodos além do período comum. Isso acaba por gerar evasão escolar entre 

as famílias de baixa renda, devido ao fato de que o estudante, caso permaneça nessa 

modalidade de ensino, não pode trabalhar e auxiliar financeiramente a família.  

Isso remete diretamente a relação entre os índices sócio econômicos do 

estado, a necessidade de mão de obra qualificada e a questão do investimento no 

Ensino Médio. Conforme Coletânea de Informações Socioeconômicas de Santa 

Catarina (2015) elaborada pelo SEBRAE as empresas de Micro e Pequeno Porte são 

responsáveis por 40,7% das vagas de emprego formal criadas em 2015. Outro dado 
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expressivo diz que Santa Catarina teve 141.814 microempreendedores individuais 

cadastrados, o equivalente 3,4% dos registros do país, a oitava posição no 

comparativo com as demais Unidades da Federação. (SEBRAE, 2015). Assim,  

 

[...] cabe registrar que o expressivo número de MEI e MPE em Santa Catarina, 
aliado aos eixos e vocações econômicas regionais marcantes, abrem um 
amplo campo de atuação para o Sebrae/SC direcionar estratégias 
sustentáveis que propiciem a otimização da competitividade estadual e, por 
conseguinte, proporcionam o incremento e a geração de renda pela inserção 
de programas de desenvolvimento includentes, sustentáveis e sustentados. 
(SEBRAE, 2015, p. 22). 

 

Essas características socioeconômicas peculiares do estado de Santa Catarina 

fortalecem a narrativa da necessidade de mão de obra qualificada e com formação 

integral, como prevista pelo ProEMI. Isso vai ao encontro das descobertas feitas por 

Souza (2015), que ao entrevistar alunos participantes do ProEMI constatou que os 

mesmos valorizam essa formação, sendo que 46,4% tem intenções claras de se 

deslocar para outras regiões buscando melhores oportunidades de emprego e 33,1% 

tem intenção de se inserir no mercado de trabalho local. Chama a atenção também o 

fato de que 14,2% dos entrevistados por Souza (2015) pretendem se tornar 

empreenderes individuais e 24,6% consideram isso uma possibilidade.  

Diante dessas informações fica evidente a necessidade de se investir, ainda 

mais, no Ensino Médio garantindo para esses jovens uma formação capaz “[...] de 

interagir em seu entorno [...]” promovendo “[...] iniciativas de origens variadas e 

complexas, das quais a educação é o trampolim necessário para essa transformação”. 

(SOUZA, 2015, p. 113). Nessa direção, entende-se que a educação voltada ao 

desenvolvimento regional deve ser um processo dinâmico e altamente participativo, 

envolvendo igualmente escola, sociedade e governo.   

 

2.5 ASPECTOS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS 

 

A história do Município de Campos Novos (SC) vincula-se ao Major Atanagildo 

Martins, que no ano de 1814 coordenou uma expedição na região.  Entre 1825 e 1830 

iniciou-se a colonização de Campos Novos com a chegada do fazendeiro João 

Gonçalves de Araújo, procedente do município de Curitibanos (SC) (SEBRAE, 2013).  

Com o passar dos anos, muitos gaúchos fugindo da guerra dos Farrapos 

chegam onde hoje é o município de Campos Novos.  Em 1854, Campos Novos torna-
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se distrito do município de Nossa Senhora dos Prazeres de Lages, atualmente Lages. 

De 1869 a 1881, Campos Novos pertenceu a Curitibanos, e através da Lei nº 923 de 

30 de março de 1881, foi criado o município de Campos Novos, tendo como limites: 

Lages, Curitibanos e Palmas. 

Entre 1850 a 1895, a província de Santa Catarina contava com apenas 11 

municípios. Em 1884, três anos após ser criado o município de Campos Novos 

chegava à cidade Henrique Rupp, de nacionalidade alemã, que a partir de então 

tornou-se uma das mais expressivas figuras da região. Quando ele faleceu em 1915, 

o jornal ‘O Estado’ de Florianópolis publicou extensa nota retratando a personalidade 

do Coronel Henrique Rupp como era chamado (BLASI, 1994).    

No começo do século XX, com a construção da estrada de ferro que ligaria São 

Paulo ao Rio Grande do Sul, aumenta o movimento de tropeiros gaúchos e paulistas 

que cruzavam esta região. Surgem vários vilarejos prósperos ao longo do Rio do Peixe 

como Bom Retiro, Capinzal e Videira. 

 A Guerra do Contestado (1912-1916) trouxe desemprego, mortes e miséria 

para as famílias instaladas na região. Área disputada pelos estados de Santa Catarina 

e Paraná foi denominada região do Contestado. Essa guerra fez om que os caboclos 

enfrentassem as forças militares dos dois estados e do exército nacional, 

encarregados da repressão. As disputas alavancaram por conta de brigas territoriais 

entre o Paraná e Santa Catarina, onde iniciou-se em 1853, no término desse impasse, 

inclusive judicial, ficou determinada que Santa Catarina ficaria com 28.000 Km² e ao 

Paraná 20.000 Km², no entanto o estado do Paraná não se conformava com a situação 

e por diversas vezes recorreram sem sucesso. Segundo o arquivo histórico de 

Campos Novos da Biblioteca Municipal Luiz Henrique da Silveira, apresenta a 

seguinte afirmação: 

 

É preciso recordar que essa região, da qual Campos Novos fazia parte, era 
rica em madeira e erva mate e possuía uteis a criação de muares, bovinos e 
outros animais. Em 1902 o governo do Paraná determinou que as terras entre 
os rios Chapecozinho e Chapeco fossem “doadas” aos Índios Kaingang. 
(ROSA, 2003, p. 3). 

 

Salienta-se que a Guerra do Contestado não iniciou apenas por brigas 

limítrofes territoriais e sim pela expulsão dos caboclos de suas terras pela Southern 

Brazil Lumber and Colonization Company, essa empresa veio para a região com a 

pretensão de fazer a estrada de ferro e junto com isso a extração da madeira para 
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exportação implantaram a maior madeireira da América do Sul e ainda, como se não 

bastasse mais tarde venderam milhares de hectares de terras que segundo os relatos 

não as pertenciam.  

Consultados os documentos da Fundação Cultural Cid Pedroso, em 1911 essa 

empresa provoca a ira de caboclos, com suas atitudes de implantação e posse de 

forma que a apropriação ilegal das terras fomentou o ódio, por meio de seus 

comandantes. Com a promessa de progresso e enriquecimento trouxeram consigo 

vários imigrantes de outros estados brasileiros dos quais chegaram aqui e foram 

submetidos a trabalho escravo e por aqui ficaram sem poder voltar para seus lugares 

de destino.  

Nesse período em 1912 surgiu o profeta João Maria e mais tarde o José Maria 

reapareceu dando continuidade ao trabalho do primeiro profeta, esses monges ou 

profetas se alinharam com o povo com a promessa de cura. No total foram três 

monges que se têm relatos aparecendo em épocas distintas, mas com a intenção de 

curar e ascender o progresso da região por meio da Irmandade. 

Documentos da citada Fundação permitiram que se constasse que o primeiro 

monge foi João Maria de Agostinho, onde percorreu os três estados do Sul. Era natural 

de Piemonte (Itália). Assim em busca de cura e conforto espiritual começaram os 

redutos e o trabalho de irmandade aos poucos foi se desfazendo e ganhando corpo 

de batalhas e guerras sanguinolentas. 

Com a construção da estrada de ferro aumentou o reduto, pois cada vez mais 

pessoas aderiam ao movimento. Em 08 de março de 1912 ocorreu um dos massacres 

ao reduto o qual mulheres, crianças e idosos foram atacados covardemente e 

queimados em sua igreja local, no Taquaruçu. O monge João Maria e o capitão João 

Gualberto morrem em combate em 22 de outubro de 1912.  

O capitão Mattos Costa tentou intermediar e compreender o que se passava 

nos redutos e levar até os chefes de estado, no entanto em sua vinda de uma reunião 

onde fora defender os caboclos foi morto.  

Entre as décadas de 1930 e 1940, chegam os descendentes europeus, 

principalmente italianos, alemães e portugueses, dando um grande impulso industrial 

e comercial, trazendo grande progresso à cidade de Campos Novos (SEBRAE, 2013).  

Sobre as primeiras referências educacionais que se tem notícia em Campos 

Novos nos esclarece Blasi, (1994) que em 1907: 
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O colégio Serrano foi uma das primeiras, senão a primeira escola a ser 
instalada em Campos Novos. Era particular, sendo seu diretor o Professor 
Eurico Bacellar. Mantinha cursos primário e secundário [...] as matéria dos 
cursos preliminar constava de aritmética, geografia, história do Brasil, noções 
de português, caligrafia e leitura. (BLASI, 1994, p. 110). 

 

Assim, as pessoas da região logicamente que poucos, tinham ingresso aos 

bancos escolares, pois o acesso a escola precisava ser pago. Alguns anos mais tarde. 

A educação pública teve início em 1909. No início as aulas da escola pública abriram 

para o sexo masculino, na vila de Campos Novos, conduzida pelo professor Ernesto 

Ferreira da Silva (BLASI, 1994). Nesse contexto as mulheres ainda não tinham acesso 

a educação nem pela esfera pública, nem pela privada, algo que só aconteceria anos 

mais tarde com a escola normal. “Por volta de 1924 a primeira professora normalista 

D. Ondina Bleyer, começou a atuar em Campos Novos, vinda de Lages, com crianças 

de 1º, 2º e 3º ano primário como chamavam na época” (BLASI, 1994, p.116).  

De tal modo começou há popularizar um pouco mais o acesso ao ensino na 

cidade de Campos Novos. “O grupo escolar Gustavo Richard foi inaugurado em 15 de 

Julho de 1934, com a presença do professor Luiz Sanchez Bezerra Trindade, diretor 

da instrução pública” (BLASI, 1994, p. 119) e através do Decreto nº 544. Inicialmente 

funcionou nos fundos de um prédio onde hoje se encontra o salão paroquial de igreja 

matriz.  “Em 1935 foi criada a escola normal primária anexa ao grupo escolar, iniciando 

como diretor Amantino Carlo Stephanes” (BLASI, 1994, p.119). Em 15 de maio de 

1984 foi mudado o nome da escola Gustavo Richard para Paulo Blasi, e assim ficou 

sendo chamado o Colégio estadual de Campos Novos (BLASI, 1994). Desde então 

outra tantas escolas foram fundadas dando amparo educacional tanto na rede pública 

quanto na privada.  

 

2.5.1 Caracterização da 8ª  Agências de Desenvolvimento Regional – Campos Novos 

 

Com a intenção de aproximar as regiões do poder público estadual foram 

criadas as Agências de Desenvolvimento Regional - ADR. Especificamente na região 

de Campos Novos foi instalada, em 2015, a 8ªADR, a partir da transformação da 

Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) que data do ano de 2003. A 8ªADR é 

umas das maiores do estado de Santa Catarina - no que diz respeito a extensão - e é 

composta por oito municípios. São eles: Abdon Batista, Brunópolis, Campos Novos, 

Celso Ramos, Ibiam, Monte Carlo, Vargem, Zortéa (CAMPOS NOVOS, 2016, p. 7).  
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De acordo com IBGE, “a região possui como ‘Centro de Zona’ o município de 

Campos Novos, que exerce atratividade somente sobre o ‘Centro Local’ Celso 

Ramos”. Os outros “municípios da ADR são classificados como ‘Centros Locais’, que 

se relacionam a diferentes ‘Centros de Zona’. Os municípios de Abdon Batista, 

Brunópolis, Monte Carlo e Vargem se ligam ao ‘Centro de Zona’ Curitibanos”, que tem 

relação com o Centro Sub-Regional (CAMPOS NOVOS, 2016, p. 8). Assim, a 

proximidade de interligação desses polos é questionável, pois apesar de pertencerem 

a 8ª ADR esses municípios possuem ligações com outras cidades não pertencentes 

a 8ªADR.  

Essa Agência de Desenvolvimento Regional está localizada no Planalto Sul 

Catarinense e abrange “uma população de 58,15 mil habitantes somando todos os 

municípios que a compõem, sendo que 28,86% residem no meio rural”. No período 

entre 2000-2010 apresentou “uma taxa média de crescimento demográfico de 0,73% 

ao ano, constituindo a ADR com a 20ª maior taxa de crescimento do estado” 

(CAMPOS NOVOS, 2016, p. 7).  

Segundo o perfil socioeconômico da ADR Campos Novos (2016, p. 10) “essa 

região apresenta uma densidade demográfica de 17,2 hab./km², muito inferior à média 

do estado, que é de 65,27 hab./km²”. Exibe uma marcante “ruralidade, com uma taxa 

de urbanização de 71,14%, inferior à do estado que é de 84%, sendo que em cinco 

municípios a população rural é maior que a urbana”. No que se refere ao “crescimento 

populacional dos municípios, observa-se que, nos oito municípios da região, a taxa 

anual varia de -1,55 a 1,34”, assim a ruralidade abrange a maior das operações 

financeiras relacionadas aos municípios da 8ª ADR. (CAMPOS NOVOS, 2016, p.10).   

A Figura 1 apresenta uma média do crescimento anual levando em 

consideração o recorte temporal de 2000 a 2010. 
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Figura 1 – Taxa média geométrica de crescimento anual (2000-2010) dos municípios 
da ADR de Campos Novos  

 
Fonte: Campos Novos, 2016, p. 11. 

 

Salienta-se que a problemática do êxodo rural é crescente na região. Ainda que 

uma quantidade significativa de pessoas viva no meio rural, quando comparada com 

índices nacionais e estaduais, a 8ª ADR possui um índice elevado de evasão do 

campo, principalmente por parte dos jovens que ali residem. Esse fato denota a 

necessidade urgente de políticas voltadas para a juventude, a fim de incentivá-la a 

permanecer em sua região de origem. Isso é afirmado em documento oficial elaborado 

pelo governo estadual, como pode ser visto a seguir:  

 

[...] evasão do meio rural em todos os municípios da região, que apresentou 
uma taxa de -1,2% ao ano no período, enquanto no meio urbano a taxa foi de 
+1,65% ao ano. Nas duas últimas décadas a região vem perdendo 
participação no total da população do estado. [...] as maiores perdas 
populacionais estão na área rural que apresentaram, à exceção de Zortéa, 
taxas negativas em todos os municípios, o que confirma o fenômeno do 
êxodo rural verificado também em outras regiões do estado (CAMPOS 
NOVOS, 2016, p. 10). 

 

Sobre esse aspecto ressalta-se que existem inúmeras inciativas voltadas à 

agropecuária na região, inclusive a participação desse setor na economia local é 

superior à média estadual. Além disso, grandes cooperativas se instalaram no local e 

contribuem para a geração de empregos, incentivo do cooperativismo e fortalecimento 

de ações locais. Porém, isso não tem sido suficiente para controlar o êxodo rural. 

Diante disso, reitera-se que a região vem perdendo a população do meio rural e o 

efeito de urbanização vem crescendo mesmo que vagarosamente. Entende-se que 
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novas ações voltadas para a sustentabilidade local deveriam ser mais debatidas por 

parte dos gestores públicos, buscando outras maneiras para incentivar o produtor rural 

a permanecer no campo (CAMPOS NOVOS, 2016).   

Já no que diz respeito à população economicamente ativa (PEA) “a região 

computa 0,83% (29.330 pessoas) do total de Santa Catarina, sendo que os municípios 

de Campos Novos e de Monte Carlo detêm 58% e 14% desse total, respectivamente”. 

O envolvimento “da região na PEA do estado subiu de 0,67% em 2000 para 0,83% 

em 2010, ao mesmo tempo em que o ritmo de crescimento da PEA no estado (2,82%) 

foi um pouco superior ao da região de Campos Novos (2,11%)” (CAMPOS NOVOS, 

2016, p. 10). Sendo assim, a população economicamente ativa contribui para o 

desenvolvimento local e regional, caracterizando um aspecto demográfico importante 

para a composição da economia ativa, influenciando diretamente na qualidade de vida 

da população.      

Destaca-se na economia primária: 

 

[...] as lavouras temporárias (soja, milho, feijão, trigo, alho), silvicultura e 
extração vegetal, criação de animais. Administração pública, comércio e 
atividades imobiliárias são as mais relevantes na participação do setor de 
Serviços da região. A indústria tem participação superior à média estadual, 
muito em função da atividade de Produção e distribuição de eletricidade em 
Campos Novos (CAMPOS NOVOS, 2016, p. 7). 

 

As atividades voltadas a agropecuária compõem boa parte da economia local, 

abrangendo desde pequenos produtores até grandes latifundiários. O comércio e a 

prestação de serviços ainda estão em desenvolvimento, necessitando de uma 

renovação dos negócios locais, incentivando os jovens a empreender.  A expansão 

imobiliária é constante, apesar do pouco incentivo financeiro por parte de bancos 

estatais e de investidores de outras regiões. 

A produção de riqueza da região gera um PIB correspondente a 0,98% do total 

estadual. “O PIB per capita é superior à média estadual ocupando a 5ª posição dentre 

as 36 regiões do estado. Já, a Renda Domiciliar per capita é muito inferior à média 

dos municípios catarinenses, ocupando a 35ª posição no estado” (CAMPOS NOVOS, 

2016, p. 7). Nesse sentido, observa-se que a concentração de renda ainda é um 

problema na região da 8ª ADR.  

Segundo o perfil socioeconômico da ADR Campos Novos (2016, p. 7) os 

indicadores de desenvolvimento humano marcam índices inferiores à média do 
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estado, “tanto em relação ao IDHM quanto ao índice de vulnerabilidade social (IVS), 

sendo que o município de Monte Carlo apresenta maior vulnerabilidade social”. Esta 

situação requer especial atenção. No município de Monte Carlo o grande índice de 

vulnerabilidade é caracteriza pela falta de estrutura econômica da região.  

 

2.5.2 Os Indicadores de Desenvolvimento Humano da Região de Campos Novos 

 

Santa Catarina tem o “terceiro melhor índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) do Brasil, com valor de 0,774, classificado na faixa de alto 

desenvolvimento”. Entre os municípios que fazem parte da ADR de Campos Novos, 

“quatro encontram-se na faixa de alto desenvolvimento e quatro (4) na faixa de médio 

desenvolvimento” (CAMPOS NOVOS, 2016, p. 10).  Percebe-se que o índice de 

desenvolvimento humano regional é satisfatório se comparado a outras ADR do 

estado de Santa Catarina. Esse índice de desenvolvimento contempla diversos 

pontos, tais como: longevidade, educação e renda.      

De acordo com perfil socioeconômico o município melhor colocado da 8ª ADR 

“é Zortéa com índice 0,761 (69ª posição no estado) e o pior é Vargem com índice 

0,629 (291ª posição) ” (Campos Novos, 2016, p. 11). Nesse indicador observa-se a 

diferença de padrões situacionais na mesma região. 

Sobre o Índice de Vulnerabilidade Social em Santa Catarina, 

 

[...] ocupa a 1ª posição no ranking nacional (IVS igual a 0,19 situando o estado 
na faixa de ‘muito baixa’ vulnerabilidade social), os municípios da ADR 
situam-se na faixa de ‘muito baixa’ (Celso Ramos, Ibiam, Zortéa), ‘baixa’ 
(Abdon Batista, Brunópolis, Campos Novos e Vargem) e ‘média’ (Monte 
Carlo). Zortéa é o município melhor classificado, ocupando a 67ª posição do 
estado. Contudo, quatro (4) municípios ocupam posições que indicam maior 
vulnerabilidade em relação à média dos municípios catarinense (CAMPOS 
NOVOS, 2016, p. 11).     
 

Complementando: “os municípios apresentam deficiências em relação às três 

dimensões que compõem o IVS: renda e trabalho, capital humano e infraestrutura 

urbana”. (CAMPOS NOVOS, 2016, p. 11). Percebe-se, nos municípios de baixa 

vulnerabilidade, a importância da intervenção de políticas em prol da população, 

sejam elas econômicas ou sociais, que consigam abarcar diretamente a população. A 

responsabilidade e a participação de órgãos privados e estatais em projetos voltados 
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para a educação, cultura e meio ambiente são fundamentais para colaborar de forma 

significativa com a sustentabilidade local e regional. 

 

2.5.2.1 Características Econômicas 

 

Segundo perfil socioeconômico da ADR de Campos Novos (2016) a região 

conta com uma estrutura produtiva, onde a agropecuária e o agronegócio tem uma 

participação relativamente maior do que outros setores de atividades, quando 

comparados à média do estado. Portanto esse território caracteriza-se historicamente 

pelo processo extrativista. 

 

2.5.2.2 Agropecuária, Indústria e Serviços  

 

Sendo a cidade de Campos Novos conhecida como o celeiro catarinense e o 

maior polo da 8ª ADR em termos de território, a agropecuária é uma atividade muito 

importante nesta região, contando com 4.631 estabelecimentos agropecuários, 

desses 83,18% são familiares. A maior parte das propriedades rurais são de pequeno 

porte (29,92%), totalizando uma área de terra menor que 10 hectares (a média 

estadual é 36,6). 26,78% estão na faixa dos 10 a 20 hectares e 18,18% têm mais que 

50 hectares (a média estadual é 9,72%). Nos municípios de Brunópolis e Celso 

Ramos, proporcionalmente, existe maior número de minifúndios. Nota-se nesse 

contexto que os pequenos e médios produtores compõem a maior parte da população 

rural. (Campos Novos, 2016). 

No que diz respeito às culturas permanentes, existe “107 hectares cultivados 

com uva e a produção de maçã tem importância econômica para o município de Monte 

Carlo, que cultiva 805 ha. O município de Campos Novos é o maior produtor de soja, 

milho e feijão da região”. O fumo é plantado com mais intensidade nos municípios de 

Vargem, Ibiam e Abdon Batista. “O cultivo de alho está concentrado em Brunópolis e 

Campos Novos. O município de Monte Carlo é o maior produtor de cebola da região” 

(CAMPOS NOVOS, 2016, p. 19-20). Observa-se nesse cenário a diversidade, a 

quantidade e a qualidade de produtos que são produzidos anualmente, sendo esta 

região considerada grande fornecedora de grãos de alta qualidade para exportação a 

nível mundial.    
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No ano de 2014, a região de Campos Novos produziu “15,34% da soja, 5,93% 

do milho, 15,03% do feijão, 16% do trigo, 6% do alho, 2,48% da uva e 4,92% da maçã 

de Santa Catarina” (CAMPOS NOVOS, 2016, p. 20). 

No que diz respeito aos setores de indústria e serviços, na região de Campos 

Novos existe: “3.260 estabelecimentos que empregam, sendo 1.158 no comércio; 

1.323 no setor de serviços; 244 na indústria de transformação e 153 na construção 

civil (dados de 2014 do MTE/Rais)”. (CAMPOS NOVOS, 2016, p. 20). Esses índices 

aumentaram consideravelmente nos anos posteriores a 2016, pois a região contou 

com a expansão da produção de suínos para exportação da empresa BRF (Brasil 

Foods), ampliando a geração de novos empregos, bem como a empregabilidade local.  

 

2.5.2.3 Emprego Formal  

 

Ao final de 2014, Santa Catarina tinha 2.273.933 indivíduos empregados 

formalmente, com uma taxa de crescimento de 3,66% ao ano15. Em dezembro de 

2014 na região da ADR de Campos Novos, o número de empregos formais era de 

15.150, “ocupando a 27ª posição em geração de emprego no estado. A taxa de 

crescimento do emprego foi de 8,41% ao ano, ficando na 1ª posição dentre as ADR’s 

em crescimento entre 2010 e 2014” (CAMPOS NOVOS, 2016, p. 20). Conforme esses 

dados, é possível afirmar que a oferta de emprego na localidade de 8ªADR ainda é 

superior em relação a outras regiões. Contudo, alguns setores (o do comércio, por 

exemplo) oferecem poucas oportunidades. Além disso, jovens experienciam 

dificuldades em adentrar no mercado de trabalho, pois há indícios de que parte dos 

comerciantes preferem pessoas mais experientes. 

Em dezembro de 2014 a remuneração dos trabalhadores formais “foi de R$ 

2.173,00 na média de Santa Catarina, sendo que os empregados na região da ADR 

de Campos Novos recebiam R$ 1.716,00, ocupando a 20ª posição dentre as 36 

ADR’s” (CAMPOS NOVOS, 2016, p. 20). Percebe-se que o índice médio do nível 

salarial na região estudada não fica aquém de municípios desenvolvidos.   

 

Os principais setores de atividades que geram empregos formais na região 
da ADR de Campos Novos, são a indústria de transformação com 4.109 
empregos (27,1%), comércio com 2.978 empregos (19,7%), serviços com 
2.505 empregos (16,5%), agropecuária e extração vegetal com 1.713 

                                            

15 Esses dados são referentes ao período ente 2010 e 2014. 
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empregos (11,3%) e administração pública com 2.361 empregos (15,6%) 
(CAMPOS NOVOS, 2016, p. 20).  

 

 Quando comparada à média do estado de Santa Catarina, a localidade 

pertencente a 8ªADR apresenta maior número de empregos “concentrados na 

agropecuária, extração vegetal e na administração pública e bem menos no setor de 

serviços”. Configurando-se assim, como um lugar “com perfil mais equilibrado em 

termos de oportunidades de emprego formal nos distintos setores produtivos” 

(CAMPOS NOVOS, 2016, p. 20).  

Observa-se no Gráfico 03, a seguir, que o setor da administração pública 

emprega um número significativo de pessoas, aumentando a oportunidade de 

estabilidade e consequentemente menor evasão da região. 

 

Gráfico 3 – Empregos formais por setor de atividades - 2014 

 
Fonte: CAMPOS NOVOS, 2016, p. 21. 

 

De acordo com perfil socioeconômico da ADR de Campos Novos, observa-se 

no Gráfico 3 que a indústria de transformação é o setor que mais gera empregos, 

sendo de forte participação relativa no município de Campos Novos (34,9%) e Monte 

Carlo (17,9%). (CAMPOS NOVOS, 2016). O comércio possui grande importância na 

“geração de empregos para o município de Campos Novos e Zortéa”. Já o setor de 

serviços contém “importância relativa para Abdon Batista (31,3%) e Celso Ramos 

(20,8%). E a agropecuária tem importância relativa para os municípios de Brunópolis 
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(28,5%) e Monte Carlo (36,4%)”. Nota-se o equilíbrio entre setores da economia 

primária, secundária e terciária em todos os municípios estudados da 8ª ADR. 

Ainda sobre o perfil socioeconômico da ADR Campos Novos (2016, p. 22) 

“chama atenção o quanto a administração pública participa em termos de empregos 

nos municípios da região, representando 47,1% do total em Brunópolis, 52% em Celso 

Ramos, 52,2% em Ibiam e 54,2% em Zortéa”. A condição do funcionalismo público é 

fortemente amparada pelo aspecto econômico regional, gerando oportunidades em 

diversos segmentos, principalmente na área de ensino. 

Quando se refere a empregos formais observa-se, na Figura 2, que “os 

municípios de Campos Novos e Monte Carlo concentram 64,3% e 13,2% do total da 

região, respectivamente” (CAMPOS NOVOS, 2016, p. 22). Isso ocorre porque nessas 

cidades se concentra a maioria das indústrias, especialmente no setor da celulose e 

metalúrgico, e também por conta da diversidade de outros setores instalados nos 

municípios.  

 

Figura 2 – Empregos formais por setor de atividade nos municípios – 2014 

 
Fonte: CAMPOS NOVOS, 2016, p. 22. 

 

Sobre o grau de instrução na região de Campos Novos, tem-se: “35,8% dos 

empregados formais tem o Ensino Médio completo, inferior ao do estado, que é de 

42,8%. Outros 15,6% têm o Ensino Superior (completo e incompleto) e 40,17% tem 

somente o ensino fundamental (completo e incompleto) (CAMPOS NOVOS, 2016, p. 
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23). A formação educacional da população é determinante para o desenvolvimento 

regional, pois está intimamente ligada à elevação salarial, além disso, a articulação 

entre os setores da economia local depende de instrução específica em determinadas 

áreas. 

 

2.5.2.4 Renda dos Domicílios  

 

Em 2010, havia 1,993 milhões de domicílios em Santa Catarina e “18,4 mil 

domicílios na região da ADR de Campos Novos. A renda destes domicílios girava em 

torno de 35,7 milhões mensais, com relativa concentração em Campos Novos 

(63,65%) e Monte Carlo (11,39%)” (CAMPOS NOVOS, 2016, p. 23). Constata-se que 

a geração de renda por domicílios é relativamente baixa nos municípios da 8ª ADR, 

ficando abaixo da média estadual.  

Ainda em 2010 a “Renda Domiciliar per capita era de R$ 720,14, ficando na 35ª 

posição dentre todas as 36 regiões e abaixo da média estadual de R$ 1.121,17”. O 

município de Zortéa teve a maior renda domiciliar por pessoa (R$ 989,70), ocupando 

a posição número “54 no estado, e o com pior renda domiciliar por pessoa foi Celso 

Ramos (R$ 489,25), ocupando a posição 284 no estado”. No que se refere a renda, 

também se verifica diferenças econômicas entre as regiões, conforme pode-se 

observar a seguir na Figura 03: 

 
Figura 3 – Mapa da renda domiciliar per capita - municípios da ADR – 2010 

 
Fonte: CAMPOS NOVOS, 2016, p. 23. 
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Com base nesses dados, nota-se que a economia regional alcança patamares 

elevados de distribuição de renda nos diversos setores (serviços, no comércio, na 

indústria ou na agropecuária). Conclui-se também que a região da 8ª ADR é 

constantemente influenciada por grandes oportunidades de negócios nesses setores 

citados anteriormente. Por fim, salienta-se que o turismo ainda é pouco desenvolvido, 

necessitando de investimento e incentivos em atrações turísticas para a região tão 

rica em belezas naturais. 

 

2.6 O ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DA 8ª ADR 

 

A regional da 8ª ADR se diferencia em cada unidade escolar, mesmo que 

pertencente a mesma rede de ensino. Cada localidade possui particularidades que 

nada se assemelha uma com a outra, ou seja, realidade distinta. Desse modo, a 

importância em percorrer todos eles e adentrar as escolas para compreender o objeto 

de pesquisa se fez presente nessa dissertação. Cada escola pesquisada contou com 

a população envolvida para compor a análise dos fatores envolvidos, onde se observa 

que cada município que compõe a 8ª ADR se manifestou de forma diferente em cada 

item a ser pesquisado, onde as premissas levaram a conclusões bem contundentes. 

Assim, elenca-se abaixo não só a rede pública, mas também a rede privada para a 

melhor compreensão desse contexto educacional. Apresenta-se a seguir as escolas 

que ofertam ensino médio na 8ª ADR, com seus respectivos anos de implantação.  

A Tabela 2 demonstra a situação da região de abrangência da ADR de Campos 

Novos nos aspectos citados anteriormente. 
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Tabela 2 – Instituições de ensino nos municípios da ADR de Campos Novos 
 Escolas Públicas 

Escola 

Particular 

E

EJA 

 

Formação Técnica – Cursos 

Estadual Municipal SENAI SENAC CEDUP IFSC IFC 

Santa Catarina 1.302 3.962 954 67 61 16 14 103 62 

ADR Campos 

Novos 
17 57 5 2 1 0 0 0 0 

Abdon Batista 1 3        

Brunópolis 2 4        

Campos Novos 8 30 5 1 1     

Celso Ramos 1 2        

Ibiam 1 2        

Monte Carlo 2 9  1      

Vargem 1 5        

Zortéa 1 2        

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Observa-se na Tabela 02 que não há instituições federais na 8ª ADR, tais como 

o IFSC e o IFC, isso seria fundamental para melhorar a capacitação dos jovens para 

o mercado de trabalho. A formação técnica profissionalizante “[...] é oferecida pelo 

SENAI na rede privada. Dos 256 cursos técnicos oferecidos por essas instituições no 

estado”, essa modalidade de ensino técnico é oferecida pelo SENAI, na região de 

abrangência da 8ª ADR (CAMPOS NOVOS, 2016, p. 38). 

Em 2018 o município de Abdon Batista teve seu Centro de Educação 

Profissionalizante - CEDUP inaugurado, onde por anos a luta da região para que a 

estrutura até então pronta pudesse ser inaugurada com os cursos profissionalizantes 

necessários para o local.  

O SENAC também não oferece cursos profissionalizantes na região estudada, 

onde também seria fundamental para a falta de mão de obra para setores específicos 

como confeiteiro, padeiro, etc.  

Apresenta-se a seguir as escolas que ofertam ensino médio na 8ª ADR com 

seus respectivos anos de implantação.  
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Tabela 3 – Escolas de Ensino Médio da 8ª ADR por data de criação  

 
Nº 

Escolas que Ofertam 

Ensino Médio 
Município Data de criação da Escola 

1 EEB Paulo Blasi Campos Novos 15 de julho de 1934 

2 EEB Henrique Rupp Junior Campos Novos 10 de agosta de 1979 

3 EEB CEL. Gasparino Zorzi Campos Novos 13 de outubro de1999 

4 EEB Professor José Faria Neto Campos Novos 30 de março de 1973 

5 EEB Deputado Augusto Bresola Vargem 12 de abril de 1967 

6 EEB José Zancheti Abdon Batista 12 de julho de 1930 

7 EEB José Cesário Brasil Celso Ramos 09 de junho1935 

8 EEB Major Cipriano Rodrigues De Almeida Zortéa 03 de setembro de 1965 

9 EEB Heriberto Hulse Ibiam 20 de janeiro de 1961 

10 

EEB Prof Virginia Paulina Da Silva 

Gonçalves Monte 
Monte Carlo 01 de fevereiro de 1962 

11 EEB Nadir Becker Brunópolis 17 de fevereiro de 1971 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 
Nota-se na Tabela 3, que as escolas foram implantadas em sua maioria na 

década de 1960. De acordo com essa tabela nenhuma escola foi implantada 

recentemente, o que demanda que a oferta de vagas condiz com a realidade dos 

municípios e regiões. Pelos relatos dos gestores a falta de vagas nos municípios é 

quase que inexistente.  

Como essa pesquisa abrange o ensino médio da rede pública estadual elenca-

se abaixo o contexto do Ensino Médio nos municípios de abrangência da 8ª Agência 

de Desenvolvimento Regional. 

 

Tabela 4 – Ensino Médio na 8ª ADR no ano de 2017 e os cursos oferecidos 

 
Nº 

ESCOLAS QUE OFERTAM 
 ENSINO MÉDIO: 

TOTAL DE 
ALUNOS 

MATRICULADOS 
CURSOS OFERECIDOS: 

1 EEB Paulo Blasi Campos Novos 401 
Formação Geral Ensino Médio 
Inovador - EMI Magistério 

2 
EEB Henrique Rupp Junior Campos 
Novos 

238 Formação Geral 

3 
EEB CEL. Gasparino Zorzi Campos 
Novos 

137 
Formação Geral Ensino Médio 
Inovador - EMI Técnico Em 
Administração – EMIEP 

4 
EEB Professor José Faria Neto 
Campos Novos 

45 Formação Geral 

5 
EEB Deputado Augusto Bresola 
Vargem 

91 Formação Geral 

6 EEB José Zancheti Abdon Batista 46 Formação Geral 

7 EEB José Cesário Brasil Celso Ramos 85 
Formação Geral 
Ensino Médio Inovador - EMI 

8 
EEB Major Cipriano Rodrigues de  
Almeida – Zortéa 

83 
Formação Geral 
Ensino Médio Inovador - EMI 
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9 
EEB Heriberto Hulse 
IBIAM 

67 Formação Geral 

10 
EEB Prof Virginia Paulina da Silva 
Gonçalves Monte Carlo 

381 
Formação Geral 
Ensino Médio Inovador - EMI 
Técnico Em Agronegócio - EMIEP 

11 EEB Nadir Becker Brunópolis 124 
Formação Geral 
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

A Tabela 4, aponta que poucas escolas estaduais oferecem os cursos técnicos 

profissionalizantes, ou seja, das 11 escolas pesquisadas da rede estadual de ensino 

apenas 2 oferecem cursos profissionalizantes aos alunos, todas oferecem a formação 

geral e 5 o ensino médio integral. Especificamente na região de abrangência da ADR 

de Campos Novos, o número de escolas da rede pública de ensino, no ano de 2015 

em relação a 2014, ocorreu “o acréscimo de escola na rede pública estadual, 

passando de 16 para 17 (1,31% do total de escolas estaduais)”.  

“O número de escolas municipais permaneceu o mesmo 57 (1,44% do total de 

escolas municipais)”. (CAMPOS NOVOS, 2016, p. 37-38). Esse aumento da rede 

estadual aconteceu devido a implantação de cursos técnicos profissionalizantes e o 

ensino médio em tempo integral. Nesse contexto observa-se que a falta de 

profissionalização dos alunos do ensino médio não corresponde a uma falta de 

motivação e sim a falta de oportunidade da rede pública em oferecer opções de estudo 

e capacitação desses alunos de ensino médio. 

Adentra-se nos estudos com a análise do IDEB das escolas pesquisadas.  

 
Tabela 5 – Comparativo do IDEB entre: média Brasil, média estado de Santa Catarina 
e média dos municípios da 8ª ADR– 2015  

 Comparativo 2015  

  Meta Alcançada Meta Projetada 

Brasil 3.7 4.3 

Santa Catarina 3.4 4.4 

Município da 8ª. ADR 4.6 5.0 

Fonte: IDEB/INEP (2018)16.  

 

A região de Campos Novos encontra-se em grau superior à média de Santa 

Catarina no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Pois o índice 

observado a nível Brasil o índice observado em 2015 foi de 3.7 não atingindo a meta 

                                            

16 Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br/resultado/>. Acesso em: 03 mai. 2018.  
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que era de 4.3. Em nível de Santa Catarina o índice foi de 3.4, no entanto, a meta era 

atingir 4.4. A região de Campos Novos atingiu no IDEB de 2015 a média 4.6, sendo 

uma média considerada boa para os índices educacionais, entretanto não alcançou a 

meta projetada.  

No Plano Estadual de Educação, Santa Catarina, apresenta como meta 

abranger “em 2021 as seguintes médias para o IDEB: Anos Iniciais do Ensino 

fundamental = 6,5; anos Finais do Ensino Fundamental = 6,2” (CAMPOS NOVOS, 

2016, p. 13).  Então para se obter tais índices os investimentos nas escolas públicas 

da região são fundamentais, no entanto os investimentos precisam abranger não 

somente a estrutura física, mas a questão pedagógica precisa ser levada em 

consideração. 

 

Tabela 6 – Indicadores da educação básica na 8ª ADR 

 
     Fonte: CAMPOS NOVOS, 2016, p. 14. 

 

De acordo com perfil socioeconômico (2016, p. 14) “no IDEB – Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, os piores resultados pertencem aos municípios de Monte Carlo 

e Vargem, ambos com índice igual a 5,40”. Já, nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, em relação ao IDEB, com exceção do município de Ibiam, “os demais 

municípios apresentam desempenhos abaixo da média estadual, sendo que Vargem 

apresenta o pior índice (4,40)”. No Enem, apresentam notas bem inferiores à média 

estadual, quatro municípios, “sendo que o município de Zortéa apresenta o pior 
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resultado”. Nesse contexto observa-se a importância de se elencar esses dados frente 

aos gestores públicos que tratam da educação municipal e estadual da 8ª ADR, pois 

os mesmos revelam problemas sérios no que concerne o direito a educação, pois os 

referidos jovens abandonam os bancos escolares, por vários motivos, mas dentre eles 

se destaca a entrada precoce ao trabalho. Elenca-se alguns dados referente a taxa 

de abandono no ensino médio da 8ª ADR. 

Quanto à Taxa de Abandono no Ensino Médio, ela é elevada se comparada à 

média do estado, apesar disso, existem municípios com bons “resultados, como é o 

caso dos municípios de (Celso Ramos, Ibiam, Zortéa). Os municípios com taxas de 

abandono elevadas são Brunópolis, Monte Carlo e Vargem” (CAMPOS NOVOS, 2016, 

p. 14).  

Observam-se nesses municípios altos índices de vulnerabilidade social, 

principalmente Monte Carlo, nos quais seriam necessárias medidas de intervenção 

para afastar os jovens de situações de risco por meio da educação. 

No que se concerne “a Taxa de Distorção Idade-Série, a região apresenta 

valores um pouco superiores à média estadual tanto para o Ensino Fundamental 

quanto para o Ensino médio”. Diversos são os municípios na região que expõem 

“Taxas de distorção Idade - Série no Ensino Médio muito elevadas, sobretudo o 

município de Abdon Batista, Brunopolis e Vargem” (CAMPOS NOVOS, 2016, p. 14). 

Desse modo entende-se que a manutenção das escolas públicas que abrange a 

educação de jovens e adultos ainda é muito importante, pois elencará público para 

esse perfil de estudante futuramente em grande proporção se assim o fizerem o 

retorno aos bancos escolares mesmo que tardiamente. 

Na Tabela 7 elenca-se os números das matriculas do ensino médio no ano de 

2017. 
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Tabela 7 – Distribuição de alunos, professores e gestores da 8ª ADR em 2017 

Escolas 
(Município) 

Número de 
professores 

que atuam no 
ensino médio 

Número de Alunos por Turno 
Número de 

alunos 
matriculados 

no Ensino 
Médio 

Número de 
Gestores 
Escolares 

Matutino Vespertino Noturno 

E.E.B. Paulo Blasi 
(Campos Novos) 

27 443 353 232 364       3 

E.E.B. Henrique Rupp 
Junior (Campos 
Novos) 

14 400 289  239       2 

E.E.B.Gasparino 
Zorzi (Campos 
Novos) 

20 198 216  121 2 

E.E.B Professor José 
Faria Neto (Campos 
Novos) 

11 107 113  41 1 

E.E.B Deputado 
Augusto Bresola 
(Vargem) 

12 95 98 90 90 2 

E.E.B José Zancheti 
(Abdon Batista) 

07 131 81 42 42 2 

E.E.B Major Cipriano 

Rodrigues de Almeida – 

(Zortéa) 
13 25 6  82 2 

E.E.B José Cesário 
Brasil 
(Celso Ramos) 

12 66   19 2 

E.E.B Heriberto Hulse 
(Ibiam) 

15 100 70  63 2 

E.E.B. Prof Virginia 
Paulina da Silva 
Gonçalves 
(Monte Carlo) 

29 63  115 371 2 

E.E.B. Nadir Becker 
(Brunópolis) 

11 94 71 46 117 1 

Total 171 1722 1297 525 1.549 21 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
 

 

Nesta Tabela 7 pode- se observar os números de alunos professores e gestores 

que compõem a 8ª ADR. Ela aponta que um número expressivo de aluno frequenta o 

ensino médio matutino e que a matrícula no ensino médio noturno é reduzida. Muitas 

escolas de ensino médio não oferece a opção noturno. 
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Tabela 8 – Distribuição do número de alunos por categoria de ensino: regular, 
inovador, integral, profissionalizante 8ª ADR (2017) 

ESCOLA/E.M OFERTADO  
(Número de Alunos) 

Regular Inovador Integral Profissionalizante 

EEB Paulo Blasi (Campos Novos) 304 60 - 42 

EEB Henrique Rupp Junior (Campos 
Novos) 

239 - 
- 

- 

EEB Gasparino Zorzi (Campos Novos) - 39 - 82 

EEB Professor José Faria Neto 
(Campos Novos) 

41 - 
- 

- 

EEB Deputado Augusto Bresola (Vargem) 90 - 
- 

- 

EEB José Zancheti (Abdon Batista) 42 - 
- 

- 

EEB Major Cipriano Rodrigues de 
Almeida – (Zortéa) 

25 57 
- 

- 

EEB José Cesário Brasil (Celso Ramos) 66 19 - - 

EEB Heriberto Hulse (Ibiam) 63 - 
- 

- 

EEB Prof Virginia Paulina da Silva 
Gonçalves (Monte Carlo) 

178 193 
- 

- 

EEB Nadir Becker (Brunópolis) 117 - 
- 

- 

   
 

 

Total 1.165 368 
- 

124 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Observa-se na Tabela 8 que o número de alunos matriculados no ensino médio 

regular é maior que as outras modalidades de ensino. Um aspecto identificado nessa 

tabela é a falta de diversidade na opção de escolha nos municípios envolvidos, 

cabendo ao aluno optar por uma única modalidade de ensino aquela atribuída ao 

município em que reside.  

Nesse capitulo, salientou-se que a oferta de escolas de ensino médio em nível 

de 8ª ADR comporta o número de alunos, onde a procura e o número de vagas condiz 

com a realidade dos municípios envolvidos na pesquisa. No entanto a falta de opções 

de ensino em todos os municípios em se tratando principalmente de cursos 

profissionalizantes deixa a desejar, o que teria que ser revisto e repensado, pois os 

jovens precisam ter opção em escolher o seu futuro acadêmico ou profissional e não 

ser tolhido em suas oportunidades de ensino. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão explanados os procedimentos metodológicos utilizados 

para a realização desta pesquisa. De acordo Thums (2003) o método é o modo ou a 

forma através da qual é possível realizar algo, uma ação. É o caminho que se percorre 

para atingir os objetivos desejados.  E ainda, segundo Thums (2003), a metodologia 

é o percurso que o investigador adota para desenvolver determinada pesquisa, 

delimitando e configurando onde ele chegará com os resultados da investigação. 

Dessa forma, ressalta-se que os mecanismos metodológicos são essenciais, pois é 

por meio deles que os procedimentos utilizados na coleta, análise e desenvolvimento 

dos dados serão demonstrados. Além disso, é a metodologia que confere o caráter 

acadêmico a uma pesquisa, garantido pelo rigor científico. 

Triviños (2009) defende que os pesquisadores da educação17 tem como 

responsabilidade ‘elaborar’ seu próprio conhecimento conforme os indícios 

observados na realidade, consultando e analisando em paralelo o objeto empírico e 

as teorias pertinentes.   

Salienta-se que, em um primeiro momento, considerou-se seguir a metodologia 

de corrente Filosófica Dialética, porém com o andamento da pesquisa entendeu-se 

que esse caminho era considerado difícil de ser atingido então buscou-se uma 

aproximação com a corrente Filosófica Dialética, não sendo possível abranger a sua 

totalidade. Como argumenta Triviños (2009), o pensamento dialético apresenta várias 

linhas filosóficas distintas, por conta disso se torna bastante complexo estabelecer 

uma clareza dos conceitos advindos desse método, sobretudo em pesquisas de 

caráter formativo e de menor duração, como é o caso de um programa de mestrado. 

Ao seguir essa corrente pode ser necessário um trabalho de maior duração, bem como 

um pesquisador mais experiente. O autor ainda acrescenta que, especialmente na 

área da educação, é difícil instrumentalizar e aplicar esse método na prática, 

principalmente em investigações que visam esclarecer algum problema da realidade 

(como é o caso desta dissertação). (TRIVIÑOS, 2009). Diante dessa constatação, 

priorizou-se apenas uma aproximação com a teoria da corrente Filosófica Dialética, 

atentando para o aprofundamento teórico bibliográfico, tentativa de encontrar 

                                            

17 Apesar da obra ser focada na área da educação, o autor inclui todas as ciências humanas e sociais 
em sua discussão.  
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explicações coerentes e racionais para o fenômeno estudado, bem como 

compreender melhor as “leis sociológicas” que caracterizam o caso empírico.  

De modo geral, a presente pesquisa caracteriza-se como um estudo empírico, 

ou seja, fundada na observação de experiências vividas na prática, coletando dados 

reais e os analisando. Como define Demo (1994), a potência desse tipo de pesquisa 

está na; 

 

[...] possibilidade que oferece de maior concretude às argumentações, por 
mais tênue que possa ser a base fatual. O significado dos dados empíricos 
depende do referencial teórico, mas estes dados agregam impacto pertinente, 
sobretudo no sentido de facilitarem a aproximação prática. (DEMO, 1994, p. 
37).  

 

Para atender aos objetivos propostos no início deste texto (capítulo introdutório, 

p. 15) aciona-se Gil (2001) que, ao classificar as pesquisas com base em seus 

objetivos, determina 3 tipos: exploratória, descritiva e explicativa. Neste estudo optou-

se por combinar procedimentos exploratórios e descritivos, adotando o seguinte 

percurso: coletar, relatar, investigar, identificar, descrever e analisar os eixos 

norteadores do ensino médio, relacionando-os com a concepção de Desenvolvimento 

Regional trazida no capítulo 2.1 Educação e Desenvolvimento Regional (p. 21).   

A pesquisa exploratória consiste em um processo de familiarização e 

aproximação entre o pesquisador e o objeto de estudo. Tem como finalidade 

estabelecer um primeiro contato com a realidade a ser investigada a fim de coletar 

informações e ser capaz de formular hipóteses. Dessa forma, o pesquisador deve 

“entrar” no objeto empírico escolhido, buscando conhecer suas lógicas internas e 

peculiaridades e, a partir disso, ir construindo seu levantamento bibliográfico. 

Ressalta-se que a pesquisa exploratória é considerada como uma metodologia de 

aplicação inicial. (QUEIRÓZ, 1992, GIL, 2010). No caso desta dissertação a pesquisa 

exploratória foi feita com base na imersão da autora nas escolas estaduais da 8ª ADR, 

instigando a necessidade de se avançar para a pesquisa descritiva, bem como a 

formulação das entrevistas com professores, gestores e líderes regionais.    

Em um segundo momento assumiu caráter da metodologia descritiva, na qual 

foca-se em realizar um estudo detalhado, contando com levantamento, análise e 

interpretação de dados. Ainda nesse método o pesquisador se mantém apenas como 

um observador, fazendo um movimento de afastamento em relação ao passo anterior 

(pesquisa exploratória), para poder descrever as características de uma população, 
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registrando, analisando e interpretando os fenômenos atuais (LAKATOS; MARCONI, 

2002). No caso desse trabalho, isso foi feito através de levantamento, coleta de dados 

e posterior análise dos questionários e entrevistas. 

Em relação ao método, esta pesquisa assume a abordagem conhecida como 

mista (quali-quanti) nos termos de Johnson et al. (2007), na qual os aspectos 

qualitativos e quantitativos são utilizados para delinear o objeto de estudo com mais 

profundidade. Esse método quali-quantitativo permite obter mais informações quando 

comparado ao uso dos métodos qualitativo e quantitativo unicamente. Dessa forma, 

nas palavras de Mascarenhas (2012), o pesquisador fica à vontade para planejar o 

estudo da maneira que julgar mais apropriada. Johnson et al. (2007) definem o método 

misto como; 

 

[...] o tipo de pesquisa na qual o pesquisador ou um grupo de pesquisadores 
combinam elementos de abordagens de pesquisa qualitativa e quantitativa 
(ex., uso de perspectivas, coleta de dados, análise e técnicas de inferência 
qualitativas e quantitativas) com propósito de ampliar e aprofundar o 
conhecimento e sua corroboração. (JOHNSON et al., 2007, p.123). 
 

Especificamente sobre o caráter qualitativo desta dissertação, aciona-se a 

seguinte definição de Minayo (2012, p. 16-18):   

 

[...] caminho do pensamento a ser seguido. [...] Trata-se de uma atividade da 
ciência, que visa à construção da realidade, mas que se preocupa com as 
ciências sociais em um nível de realidade que não pode ser quantificado, 
trabalhando com o universo de crenças, valores, significados e outros 
construtos profundos das relações que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis.  

 

Além disso, a pesquisa qualitativa também é chamada de naturalística, porque 

estuda um fenômeno referente às ciências humanas e sociais, fazendo-se necessário 

que o investigador tenha contato direto e de maneira estendida com o espaço em que 

o fenômeno está inserido. Uma das características fundamentais da pesquisa 

qualitativa é a preeminência da descrição das pessoas, das situações, dos 

acontecimentos e das reações dos envolvidos na pesquisa. (MARTINS; THEÓPHILO, 

2009). Dessa forma, o pesquisador qualitativo considera a sujeito como elemento 

central da prática científica, optando por técnicas que salientem essa participação.  

Já a pesquisa quantitativa é fundamentada na quantificação para coletar e 

tratar os dados pesquisados, pois tem como objetivo medir informações sobre algo já 

conhecido e gerar dados de natureza estatística, que normalmente são expostos em 
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forma de gráficos, tabelas, entre outros. Assim, uma amostragem adequada permite 

que se faça generalizações dos resultados, na tentativa de estabelecer padrões. 

(RICHARDSON, 1989; POPPER, 1972). 

No contexto desta dissertação acionou-se, em um primeiro momento, os 

aspectos qualitativos, quando a pesquisadora partiu de seus conhecimentos prévios 

da realidade escolhida (escolas de Ensino Médio da 8ª ADR), selecionando fontes 

bibliográficas e documentais sobre Educação, Desenvolvimento Regional e Ensino 

Médio (principalmente no que tange a 8ª ADR) e elaborando uma caracterização dos 

estabelecimentos de ensino que são objetos da pesquisa.   

Na sequência, seguiu-se para o procedimento quantitativo usando técnicas de 

coleta de dados, questionários e entrevistas semiestruturadas, que foram aplicadas 

aos sujeitos da pesquisa (professores, gestores e lideranças regionais).  Para então 

traduzir em números as opiniões e informações, classificando-as e organizando-as 

(MASCARENHAS, 2012). Os dados quantitativos foram arranjados, congregados e 

tratados estatisticamente. Após esta organização, os dados foram representados 

através de gráficos e tabelas.  

Por fim, retomou-se o caráter qualitativo quando a pesquisadora elaborou 

comparativos entre os dados quantitativos e criou categorias de análise para os 

mesmos. Isso foi resultado de um processo inferencial que almejou identificar e 

examinar as opiniões dos grupos entrevistados (professores, gestores e lideranças 

regionais), para criar hipóteses fundamentadas na realidade acerca do problema de 

pesquisa: “Qual a contribuição do Ensino Médio para o desenvolvimento regional do 

território da 8ª ADR - Agência de desenvolvimento regional? ”, explicitado no capítulo 

introdutório (p. 17). 

Esse movimento de ‘ida e vinda’ entre procedimentos qualitativos e 

quantitativos reforça a abordagem mista (quali - quanti) citada anteriormente.  

Utilizou-se fontes de caráter primário na elaboração dessa pesquisa, são elas: 

os documentos originais das escolas, da 8ª ADR e das Secretarias Públicas 

Municipais da 8ªADR, abrangendo o contexto de estudo sobre o ensino médio e 

órgãos específicos de interesse da pesquisa. Inclui-se, também, como fonte primária 

os relatos de experiências vivenciados no âmbito educacional e os documentos 

elaborados pelos governos federal e estadual usados como aporte para a pesquisa. 

Salienta-se que tais documentos comtemplam o caráter da pesquisa articulando-se 
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com as propostas pedagógicas e administrativas das escolas de Ensino Médio na 

Rede Estadual de Ensino. 

 Na busca pelas referências bibliográficas foi feita a consulta em anais de 

Congressos Educacionais sobre o Ensino Médio, como por exemplo, o Educasul, 

realizado em Florianópolis no ano de 2017, que abrangeu debates e discussões 

especificamente sobre o Ensino Médio. Consultou-se também: Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações da Universidade do Contestado (UnC); portais como o 

observatório da juventude da Universidade Federal do Paraná, no qual os estudos 

trazem informações relevantes sobre o jovem, o mercado de trabalho e o ensino 

médio; livros e artigos científicos listados em portais de pesquisa e bases de dados, 

tais como: Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (SIBI), 

Sistema de Informação Científica Redalyc, Google Acadêmico, Plataforma SciELO, 

Banco Internacional de Objetos Educacionais, Portal de Periódicos Capes e Indexador 

Educ@.  

Esse processo de consulta bibliográfica resultou na seleção de diversos autores 

pertinentes ao tema, ressalta-se: Krawczyk (2011), Kuenzer (2000), Saviani (2007, 

2008, 2011, 2012), Schumpeter (1982, 1985), Furtado (2003), Guiraldelli, Bueno 

(2000), Canan (2016), entre outros.  

A coleta de dados definiu-se por meio de questionários formulados e entrevistas 

semiestruturadas com perguntas abertas e fechadas, aplicadas com gestores, 

professores e lideranças regionais. Primeiramente, contatou-se a Gerência Regional 

de Educação (GERED), mais precisamente o gerente de educação, para explicitar a 

pesquisa e solicitar a devida autorização para adentrar nas escolas.  Fez-se uma visita 

aos locais definidos, a fim de conversar com os gestores, professores, com intuito de 

esclarecer e orientar sobre a pesquisa. Após, iniciou-se o processo entrevistas com 

membros e autoridades da comunidade, sob a perspectiva de articular de que forma 

se traduz o desenvolvimento regional por meio da educação na regional de Campos 

Novos. Os questionários criados foram construídos e aplicados diretamente na escola 

dos participantes, em suas repartições públicas ou instituições em que atuam18.  

Com o objetivo de preservar os aspectos éticos que envolvem as pesquisas 

com seres humanos, foi apresentado e explicado aos entrevistados desse estudo o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme Apêndice D. 

                                            

18 As perguntas constam nos Apêndices A, B, C - páginas 166, 172 e 1177. 
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A pesquisa seguiu as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa 

envolvendo seres humanos, Resolução – CNS 466/12. Visando preservar a identidade 

dos sujeitos da pesquisa no teste utilizado como instrumento de coleta e tendo em 

vista o código de ética determinado para esse fim, garantindo o acesso legal dos 

participantes (pessoas ou grupos) aos resultados da pesquisa após seu 

encerramento.  

A amostra final selecionada para a pesquisa constituiu-se por: 15 líderes 

regionais, 100 professores e 17 gestores escolares que trabalham diretamente com 

ensino médio na 8ª ADR de Campos Novos, para os quais foi aplicado o questionário 

com perguntas abertas e fechadas. Essa amostra foi selecionada com a intenção de 

obter informações da totalidade da Região da 8ªADR, incluindo as organizações 

representativas de classes e as principais e mais significativas empresas da Região 

do Vale Médio Iguaçu. 

Os 100 professores e os 17 gestores entrevistados atuam nas seguintes 

escolas e respectivos municípios:  

a) EEB Paulo Blasi - Campos Novos; 

b) EEB Henrique Rupp Junior - Campos Novos;  

c) EEB CEL. Gasparino Zorzi - Campos Novos; 

d) EEB Professor José Faria Neto - Campos Novos;  

e) EEB Deputado Augusto Bresola – Vargem;  

f) EEB José Zancheti -  Abdon Batista;  

g) EEB José Cesário Brasil-Celso Ramos;  

h) EEB Major Cipriano Rodrigues De Almeida – Zortéa;  

i) EEB Heriberto Hulse - Ibiam;  

j) EEB Prof Virginia Paulina Da Silva Gonçalves - Monte Carlo;  

k) EEB Nadir Becker - Brunópolis. 

 

 Nesta pesquisa também buscou-se conhecer a opinião das lideranças 

regionais. As questões elencadas procuraram traçar um diagnóstico com base nesses 

em sua participação e envolvimento com o ensino médio. Foram entrevistadas as 

seguintes lideranças regionais: 

a) Secretário Executivo da 8ª ADR - Gestão 2018;  

b) Associação Empresarial Camponovense (ACIRCAN) - Presidente gestão 

2018; 



89 

 

c) Clube de diretores lojistas (CDL) - Presidente gestão 2018;  

d) Prefeitura de Campos Novos - Vice-Prefeito gestão 2018;  

e) Prefeitura de Abdon Batista - Prefeito gestão 2018;  

f) Prefeitura de Monte Carlo – Prefeita gestão 2018;  

g) Prefeitura de Vargem - Secretário de Educação gestão 2018;  

h) Prefeitura de Zortea - Prefeito gestão 2018;  

i) Prefeitura de Ibiam - Prefeito gestão 2018-;  

j) Prefeitura de Celso Ramos – Vice-prefeito gestão 2018;  

k) Prefeitura de Brunópolis – Representante do Prefeito gestão 2018;  

l) Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina (AMPLASC) 

– Representante gestão 2018;  

m) Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias de Papeis (SITRIPEL): Vice-

Presidente gestão 2018;  

n) Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos – Presidente gestão 

2018;  

o) Cooperativa Agropecuária Camponovense – Presidente gestão 2018. 

 

Esse contingente totalizou 14 entrevistados. Para a coleta dos dados que 

subsidiou esta pesquisa de campo, foi utilizado como instrumento a aplicação de um 

questionário semiestruturado, constituído por perguntas fechadas, utilizando-se a 

escala de Likert (com 5 pontos) e a escala nominal. Todas as questões foram seguidas 

de relatos compostos por comentários e críticas, que foram de muita importância por 

descreverem a opinião dos entrevistados e serviram para enriquecer esta pesquisa.  

  



90 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A proposta dessa dissertação é relatar e investigar a contribuição do Ensino 

Médio para o Desenvolvimento Regional. Isso só pode ser feito e compreendido a 

partir de um trabalho de campo, na perspectiva de alcançar os objetivos propostos e 

a fim de revelar as lacunas que essa temática propõe. 

Assim, se fez necessário ouvir aqueles que participam desse processo, como 

gestores, professores, comunidade e lideranças regionais. Essa “escuta” foi feita com 

o intuito de perceber as influências, os fatores mobilizadores e as tendências para 

essa região, bem como construir uma visão realista deste cenário. Após isso 

almejasse contribuir com o território pesquisado.  

Em um primeiro momento o questionário foi aplicado aos 100 professores 

(efetivos e aqueles admitidos em caráter temporário pela rede pública estadual de 

ensino da 8ª ADR) e aos 15 gestores escolares selecionados. Após, aplicado as 

lideranças regionais que compuseram a amostra da pesquisa. A pesquisa de campo 

foi realizada no início do mês de fevereiro de 2018 e concluída no final do mês de 

março de 2018. Em algumas cidades e escolas houve a necessidade de mais de uma 

visita, por conta de dificuldades encontradas no percurso dessa investigação. Para 

assegurar a captura da realidade (dentro do possível) e chegar às determinações, 

conceitos e relações o mesmo instrumento foi aplicado a todos os grupos (gestores, 

professores e lideranças). Assim, percebeu-se as contradições diante dos dados, 

teorias e percursos históricos. Isso permitiu a observação ideal da totalidade concreta 

em sua realidade, conforme orienta Kosik (2002). Na sequência os resultados obtidos 

foram estudados por meio de abordagem quantitativa e qualitativa, compreendendo o 

todo do fenômeno. Complementando, Minayo e Sanches (1993) sugerem a 

combinação entre as duas abordagens a fim de observar opiniões, valores, hábitos e 

atitudes, está combinação é chamada de pesquisa mista.  

As lideranças regionais entrevistadas se apresentaram como representantes 

de suas gestões no ano de 2018, a partir dessa realidade se configurou a seguinte 

amostragem de pesquisa: 80% homens e 20% mulheres. Os nomes foram 

preservados por questões éticas. Essas lideranças foram escolhidas pelo perfil do 

cargo e influência que exercem na regional da 8ª ADR, entre elas estão: prefeitos; 

vice-prefeito; secretários de educação; secretários de turismo; diretores de empresas 
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e cooperativas e presidentes dos sindicatos e associações. A seguir apresenta-se a 

Tabela 09 com a amostragem das lideranças. 

 

Tabela 9 – Lideranças regionais pesquisadas 

Secretário Executivo da 8ª ADR- Gestão 2018 

Associação Empresarial Camponovense - ACIRCAN – Presidente gestão 2018 

Clube de diretores lojistas - CDL- Presidente gestão 2018 

Prefeitura de Campos Novos: Vice-Prefeito gestão 2018 

Prefeitura de Monte Carlo – Prefeita gestão 2018 

Prefeitura de Vargem: Secretário de Educação gestão 2018 

Prefeitura de Zortea: Prefeito gestão 2018 

Prefeitura de Ibiam: Prefeito gestão 2018 

Prefeitura de Celso Ramos: Vice-Prefeito gestão 2018 

Prefeito de Brunópolis: Prefeito gestão 2018 

Associação dos Municípios do Planalto Sul de SC- AMPLASC – gestão 2018- 

Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias de Papeis SITRIPEL: Vice-Presidente – gestão 
2018 

Cooperativa: Coopercampos – Representante do Recurso Humanos – gestão 2018 

Cooperativa: Coocam – Presidente – gestão 2018 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Percebeu-se nesse contexto de entrevistados que a representatividade 

feminina é extremamente baixa entre os cargos de lideranças da 8ª ADR. Bourdieu 

(2011) refere que as diferenças entre homens e mulheres são observadas em diversos 

campos e se apresentam como esquemas de pensamento, de aplicação universal, 

registrando-se como divergências de natureza, inscritas na objetividade. 

Quando se analisa o nível de formação das lideranças regionais observa-se 

que 33% tem como formação principal o Ensino Médio, 17% tem como formação o 

nível de Ensino Superior (predominando o bacharelado) e 50% tem como formação a 

especialização. Nessa realidade nota-se que o índice de formação das lideranças 

atuantes predomina o ensino superior, isso é considerado importante para articulação 

de ideias, inovação, cooperação e evolução da região em todos os aspectos, 

principalmente em relação ao econômico.  

Os professores pesquisados representaram a denominação dos respectivos 

setores educacionais em que se inserem, desse modo foi analisado um conjunto de 

docentes que compõem a 8ª ADR. Estes responderam um questionário com 
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perguntas sobre o ensino médio e o desenvolvimento regional. Os dados elencados a 

seguir foram elaborados a partir desse questionário.  

A distribuição da população de professores envolvidos na pesquisa na 8ª ADR 

apresentou-se da seguinte forma: 

 

Tabela 10 – Distribuição da população de professores envolvidos na pesquisa 

Escolas 
(Município) 

Número de 
Professores que atuam 

no Ensino Médio 

EEB. Paulo Blasi (Campos Novos) 27 

EEB Henrique Rupp Junior (Campos Novos) 14 

EEB Gasparino Zorzi (Campos Novos) 20 

EEB Professor José Faria Neto (Campos Novos) 11 

EEB Deputado Augusto Bresola (Vargem) 12 

EEB José Zancheti (Abdon Batista) 07 

EEB Major Cipriano Rodrigues de Almeida (Zortéa) 13 

EEB José Cesário Brasil (Celso Ramos) 12 

EEB Heriberto Hulse (Ibiam) 15 

EEB Prof. Virginia Paulina da Silva Gonçalves (Monte Carlo) 29 

EEB Nadir Becker (Brunópolis) 11 

Total de professores da rede estadual de ensino da 8ª ADR 171 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Por meio da análise da pesquisa realizada nas escolas estaduais da 8ª ADR, 

constata-se que a situação funcional da amostragem dos 100 professores 

entrevistados é composta por 67% de professores efetivos e 33% de professores 

contratados em caráter temporário (denominados ACT). Além disso, 76% dos 

professores são do sexo feminino e 24% do sexo masculino, diferença bastante 

expressiva. Nesse contexto, percebe-se a predominância de professores do sexo 

feminino, contudo ao observar a evolução desses dados, ano após ano, concluiu-se 

que o número de professores do sexo masculino vem aumentando.  

Em relação ao tempo de serviço encontra-se resultados semelhantes. A faixa 

dos 21 a 30 anos de tempo de serviço é a que tem a maior porcentagem de 

profissionais, com 27%.  Já as faixas de 11 a 15 anos; 6 a 10 anos e 1 a 5 anos 

indicaram números aproximados: 20%, 18% e 18%, respectivamente. A menor 
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porcentagem ficou na faixa de mais de 30 anos com 2%. Com este diagnóstico, pode-

se observar que a divisão do quadro de professores por tempo de serviço corresponde 

a uma maioria de profissionais experientes, pois quase 30% possuem mais de 20 anos 

na carreira do magistério.   

Constatou-se que 69% dos professores se aperfeiçoaram fazendo uma 

especialização durante sua carreira e que 20% possuem somente a licenciatura. 

Desses, apenas 8% são mestres e nenhum professor possui doutorado na rede 

pública estadual da 8ª ADR. Para Carvalho (2011), uma formação mais ampla permite 

discussões sobre a realidade social dos alunos, por meio de estratégias diferenciadas 

construídas pelas observações do seu cotidiano.  

Pode-se observar, nesse contexto, que a maior parcela dos professores (55%) 

da 8ª ADR trabalham carga horária semanal de 40 horas. Esse percentual difere em 

determinadas escolas porque alguns professores conseguem completar a sua carga 

horária semanal somente com aulas para o Ensino Médio, já em outras escolas os 

professores revezam entre o Ensino Médio e o Ensino Fundamental. As jornadas de 

trabalho de 10 e 20 horas semanais possuem relevância, pois 11% trabalham 10 horas 

no Ensino Médio e 23% trabalham 20 horas no Ensino Médio. Um pequeno percentual 

de 1% trabalha 60 horas. 

Quanto à habilitação dos professores, observou-se que é expressivo o número 

de profissionais que possuem habilitação na disciplina que atuam no Ensino Médio, 

totalizando 95%. Apenas 5% não possuem habilitação na disciplina que atuam.  

Ressalta-se que mesmo entre os que não possuem habilitação, a maioria está 

cursando licenciatura em sua área de atuação no Ensino Médio. 

Percebeu-se que 57% dos professores atuam no Ensino Médio há mais de 5 

anos. O que difere o ensino quanto à experiência se referindo a prática pedagógica 

em sala de aula. 22% dos professores entrevistados apresentavam tempo de serviço 

superior a 3 anos. Um percentual de 14% leciona no Ensino Médio há pouco tempo, 

contabilizando 1 ou 2 anos de serviço. Enquanto uma pequena parcela de professores 

(7%) está no seu primeiro ano de atuação. 

Para analisar a percepção da gestão no território da 8ªADR o contingente 

selecionado foi composto pelos gestores escolares que lideram o Ensino Médio na 8ª 

ADR conforme a Tabela 11, a seguir: 
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Tabela 11 – Distribuição da população de gestores envolvidos na pesquisa na 8ª 
Agencia de Desenvolvimento Regional 

Escolas 
(Município) 

Número de 
Gestores 
Escolares 

EEB Henrique Rupp Junior (Campos Novos) 02 

EEB Gasparino Zorzi (Campos Novos) 02 

EEB Professor José Faria Neto (Campos Novos) 01 

EEB Deputado Augusto Bresola (Vargem) 02 

EEB José Zancheti (Abdon Batista) 02 

EEB Major Cipriano Rodrigues de Almeida – (Zortéa) 01 

EEB José Cesário Brasil (Celso Ramos) 01 

EEB  Heriberto Hulse (Ibiam) 01 

EEB Prof. Virginia Paulina da Silva Gonçalves (Monte Carlo) 02 

EEB Nadir Becker (Brunópolis) 01 

Total - Excetuando-se os Números da Amostragem 15 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

Dos gestores entrevistados 53% são do sexo masculino e 47% sexo feminino, 

isso indica que nesse contexto há equiparidade entre gêneros das lideranças nas 

escolas de ensino médio na 8ª ADR e a predominância masculina na maioria das 

escolas. A 8ª ADR apresenta um quadro histórico de gestores educacionais 

masculinos, mesmo as primeiras escolas implantadas no município foram lideradas 

por homens. 

Dos gestores entrevistados nenhum apresentava menos de 10 anos de atuação 

em seus respectivos trabalhos. 14% tinham 11 a 15 anos e 50% 16 a 20 anos. 

Gestores na faixa de 21 a 30 anos ficaram com 14% e 22% com mais de 30 anos de 

serviço. Pode-se notar que a experiência dos gestores em sala de aula foi fundamental 

para a escolha deles pela comunidade escolar. 

Ao analisar a formação desses gestores percebe-se que 7% apresentam como 

formação apenas a licenciatura, sem outras especializações. O restante (93%) cursou 

pós-graduação lato sensu. Destaca-se que muitos desses gestores com pós-

graduação passaram por um processo de adequação formativa, por conta da 

exigência da secretaria de educação de que os novos gestores deveriam ter 
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especialização em gestão escolar. Nenhum gestor das escolas da 8ª ADR tem 

formação stricto sensu. 

Os pesquisados foram submetidos ao questionário e diante do exposto 

apresentaram a configuração de resposta exposta nos gráficos a seguir: 

 

Gráfico 4 – Percepção sobre os alunos oriundos do ensino médio quanto ao grau de 
autonomia de escolha profissional frente ao mercado de trabalho  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Quando questionadas sobre a autonomia dos alunos do ensino médio para a 

escolha profissional e para o mercado de trabalho, 25% das lideranças regionais 

acreditam que essa autonomia é grande e 75% defendem que essa autonomia é 

pequena. Os entrevistados justificaram essa resposta baseados em suas vivências 

dentro dos cargos que ocupam e relataram que a especialização é o fator mais 

preocupante. Alegam que a dificuldade em inserir o jovem no mercado de trabalho é 

frequente, pois poucos possuem algum diferencial e muitos ainda não sabem direito 

o que querem. Ou seja, saem do Ensino Médio sem uma formação específica para o 

mercado de trabalho, cabendo a empresa fornecer o treinamento e o apoio para 

especializa-los ou procurar algum candidato com a formação adequada para a vaga. 
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Quase todas as empresas entrevistadas possuem programas de incentivo para 

a entrada do jovem no mercado de trabalho, como exemplo o jovem aprendiz19. As 

lideranças foram unanimes em afirmar que o Ensino Médio (apenas) não é suficiente 

para gerar autonomia de escolha frente ao mercado de trabalho, dessa forma o ensino 

profissionalizante ou até mesmo o acesso ao Ensino Superior melhora a perspectiva 

desse jovem frente ao mercado de trabalho.  

De acordo com o Gráfico 04, para os professores 56% dos entrevistados 

relataram que a autonomia dos alunos sobre a escolha profissional para o mercado 

de trabalho é pequena. 33% acreditam que essa autonomia de escolha é grande, 10% 

defendem que é muito grande e 1% afirmam que os alunos não possuem autonomia 

de escolha frente ao mercado de trabalho. Salienta-se que esse dado se diferencia de 

região para região. Algumas localidades, como aquelas com a economia 

predominantemente agrícola ou madeireira, geram uma percepção de menor 

autonomia de escolha profissional por parte dos alunos, pois os mesmos seriam 

direcionados a atuar nessas áreas. Outro fator relevante presente nos relatos dos 

professores é a preocupação quanto à evasão dos jovens de suas regiões a procura 

de melhores oportunidades.  

Ainda referente a autonomia dos alunos do Ensino Médio quanto a sua escolha 

de atuação no mercado de trabalho 50% dos os gestores escolares acreditam que 

essa autonomia é pequena, 43% elencam como grande e 7% não souberam 

responder. 

Sobre esse tópico entende-se que, como sociedade, devemos almejar uma 

educação contra hegemônica, caracterizada por: 

 

[...] uma educação em que os saberes da classe trabalhadora e seus poderes 
como classe não sejam reprimidos. Trata-se de um processo de construção 
contra hegemônica, no sentido de que os trabalhadores não tenham apenas 
o direito a serem instruídos, mas que sejam esclarecidos e que tenham “[...] 
reconhecida a sua capacidade de pensar, decidir sua sorte [...]”, de serem 
sujeitos de saber e de cultura (ARROYO, 2002, p. 77). 

 

                                            

19 O programa jovem aprendiz é um projeto do governo federal criado a partir da Lei da Aprendizagem 
(Lei 10.097/00) com o objetivo de que as empresas desenvolvam programas de aprendizagem que 
visam a capacitação profissional de adolescentes e jovens em todo o país. O programa é composto por 
curso de aprendizagem gratuito com duração de até dois anos. Durante este período o aprendiz 
receberá ensinamentos teórico (sala de aula) e prático (dentro da empresa contratante). Disponível em: 
<https://www.vagasjovemaprendiz.com.br/jovem-aprendiz-o-que-e>. Acesso: 03 de maio de 2018. 
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Essa educação contra hegemônica seria capaz de se opor a educação 

hegemônica, ou seja, aquela que serve a perspectiva capitalista, subjuga os saberes 

das classes trabalhadoras e fornece apenas conhecimentos necessários para a 

manutenção da máquina produtiva (ARAÚJO et al., 2012). Desse modo, esses jovens 

poderiam ter maior autonomia de escolha em relação ao mercado de trabalhando, 

pois, a educação tem função construtora e reconstrutora dos espaços de vida dos 

alunos. Então a escola é um lugar de cultura, de esporte, de política, de economia, de 

ecologia, de aprendizados variados e todos devem ser envolvidos e responsáveis 

pelos “processos de comunicação e interação pelos quais os membros de uma 

sociedade assimilam saberes, habilidades, técnicas atitudes, valores”. (LIBÂNEO, 

1998, p. 24). A autonomia depende que estes valores sejam trabalhados na escola 

para formar cidadãos conscientes de seu valor para a sociedade. 

 Muitas vezes ser autônomo não depende exclusivamente da escolha pessoal, 

pois o próprio meio no qual cada indivíduo se insere é determinante para tal 

característica. Portanto, “reencantar a educação significa colocar a ênfase numa visão 

da ação educativa como ensejamento e produção de experiências e aprendizagem” 

(ASSMANN, 1999, p. 29). Ou seja, deve-se estimular o jovem à ação e, 

principalmente, a ser líder de si mesmo. 
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Gráfico 5 – Aspectos que deveriam passar por alterações nas escolas de ensino médio 
para melhorar a formação dos alunos 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Segundo os gestores a inserção no mercado de trabalho é o quesito que 

deveria passar por grandes mudanças a fim de melhorar a formação do aluno e assim 

contribuir com a sua inserção no mercado de trabalho. O estímulo à frequência no 

Ensino Superior aparece como mais relevante ainda, pois a maioria dos gestores 

assinalou a opção ‘muito grande’.  Após, vem o estímulo ao empreendedorismo. 

Algumas escolas procuram incentivar nos alunos uma visão empreendedora, porém 

os gestores reconhecem que esse estímulo deveria ser maior. Para Schumpeter 

(1998) o aparecimento do empreendedor não resulta de alguma variável social, 

cultural ou religiosa, mas sim de motivos mais individuais, como, por exemplo, o 

desejo de poder, o qual existiria aleatoriamente em qualquer população. Sendo assim 

para o autor a motivação pessoal seguido da observação situacional com a ação em 

determinado contexto é o que configura o empreendedor. 
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Dentre os professores, destaca-se o estímulo à frequência no Ensino Superior 

como item de maior relevância, 43% marcaram a opção “muito grande” para o mesmo. 

Os outros itens também são considerados fundamentais, sendo que o estímulo ao 

empreendedorismo e a inserção no mercado de trabalho foram classificados como 

‘grande’ por cerca de 40% dos entrevistados. É notório que os docentes entrevistados 

entendem o Ensino Médio conforme a Lei Federal nº. 9394/96. Nessa legislação, esse 

nível de ensino: 

 

[...] tem a função de consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, preparar para o trabalho e para a cidadania; aprimorar o 
educando como pessoa humana; e permitir a compreensão dos fundamentos 

científico‐tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com 
a prática, no ensino de cada disciplina (CORSO; SOARES, 2014, p. 6).  

 

Para os professores a frequência ao ensino superior por parte dos alunos 

acrescenta em todos os aspectos a vida do estudante, seja cultural, econômica ou 

social, por isso ressaltam a importância da continuidade dos estudos através do 

acesso ao ensino superior.   

No que tange as lideranças, estas apontaram (Gráfico 5) que a inserção no 

mercado de trabalho e a frequência ao Ensino Superior devem passar por grandes 

transformações para melhorar a formação do aluno. Compreende-se que para realizar 

essas reformulações a escola deve ser repensada em seu papel formador. Porém, 

ressalta-se que a capacidade de distinguir qual oportunidade é capaz de oferecer um 

aporte as necessidades acadêmicas ou para o mundo do trabalho cabe ao aluno e 

aos pais. 

Salienta-se que grande parte das lideranças entrevistadas acreditam no papel 

formador da escola e cobram isso. A própria comunidade espera esse papel da escola. 

Por isso entende-se que é necessário um aprofundamento nesse ponto, pois é comum 

a escola ser criticada em seu papel formador. Diante disso, questiona-se onde estão 

os grupos de debates preocupados com essa formação e de que forma pode-se 

abranger tudo que esperam da escola? Esses são pontos fundamentais que podem 

ser analisados e debatidos no âmbito político e social. Apresenta-se no Gráfico 06, 07 

e 08 os fatores que interferem na formação dos alunos apontados pelos gestores, 

professores e lideranças regionais. 
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Gráfico 6 – Fatores que interferem na formação dos alunos do ensino médio para as 
lideranças regionais 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Gráfico 7 – Fatores que interferem na formação dos alunos do Ensino Médio para os 
professores 

 
Fonte: Produzido pela autora, 2018. 
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Gráfico 8 – Fatores que interferem na formação dos alunos do ensino médio para os 
gestores escolares 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Segundo as lideranças regionais os fatores que mais interferem na formação 

dos alunos de Ensino Médio são a falta de acompanhamento pedagógico (em primeiro 

lugar), seguindo pela rotatividade de professores, falta de recursos pedagógicos, 

formação dos professores pouco sintonizada com as tendências de ensino, estrutura 

curricular defasada e, em último lugar, os espaços físicos para as aulas. Percebe-se 

que os espaços de aprendizagem ocupam menor importância em relação aos outros 

itens. Os entrevistados acreditam que os quesitos relacionados a melhoria da 

aprendizagem tem grande importância.  

Segundo o Gráfico 07 pode-se verificar que a ‘rotatividade dos professores’ foi 

considerada, pelos professores da 8ª ADR, o aspecto que mais interfere na formação 

dos alunos. Seguido pela ‘falta de espaço físico para a aula’, ‘falta de material didático 

para aula’ e ‘alta de recursos pedagógicos’ ocupando segunda, terceira e quarta 

posições.  

Quando indagados sobre os fatores que interferem na formação dos alunos do 

Ensino Médio os gestores assinalaram que ‘concordam totalmente’ com a opção 

‘estrutura curricular defasada’. Em segundo lugar se destacou a ‘rotatividade dos 

professores’, em terceiro lugar ficou a “falta de acompanhamento pedagógico” - 

principalmente por parte dos pais - e a “formação dos professores pouco sintonizada 

com as tendências atuais de ensino”. A seguir vem a “falta de espaços físicos”, a “falta 
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de material didático” (incluindo recursos didáticos). Em último lugar ficou a “estrutura 

curricular defasada”. 

Diante das diversas reformas educacionais que o Brasil passou no decorrer das 

décadas em função das tentativas de melhoria da educação brasileira, criou-se um 

ceticismo em relação aos sistemas educacionais. Afinal, quando se averígua a história 

do sistema educacional nacional observa-se repetidas tentativas de modificações que 

não apresentam resultados significativos. Há uma tendência em querer mudar o 

aspecto institucional da escola. “O Objetivo consiste em abrir as instituições as 

necessidades da sociedade e introduzir fatores de dinamismo nos mecanismos 

internos de gestão educacional” (TEDESCO, 2010, p. 30). Essa perspectiva, de certa 

forma, direciona à gestão ou ao corpo docente o fracasso da escola. Contudo, sabe-

se que de longe o gestor e o professor não são culpados pelo desempenho da 

educação brasileira nos índices educacionais. O contexto educacional como um todo 

tem fracassado, seja por conta das políticas públicas ou por meio de reformismo 

permanente, no qual as soluções não são pensadas em curto prazo e sim levam 

décadas para se implantar. Os processos educacionais são vistos como problema na 

esfera educacional mundial levando o Brasil ao topo da lista dos índices em mau 

desempenho escolar.    

 

Gráfico 9 – Frequência com que o empresariado regional (8ª ADR) interage com as 
escolas de ensino médio contribuindo com a formação para o mercado de trabalho 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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No Gráfico 09 observa-se que 43% dos gestores afirmam que os empresários 

interagem frequentemente com as escolas, 7% assinalaram a opção “sempre”, 29% 

afirmam que poucas vezes e 21% dizem que raramente esse contato acontece. Boiser 

(1996) relata que o desenvolvimento engloba cenários interdependentes, a saber: o 

cenário contextual, o cenário estratégico e o cenário político. Entre esses há uma 

relação entre a globalização, a descentralização do processo político e o 

fortalecimento das cidades e regiões, que podem ser fortalecidas por meio dessas 

interações estratégicas fundamentais para a educação e para o desenvolvimento 

regional. Constatou-se, também no Gráfico 9, que para os professores a porcentagem 

de empresários que interage com as escolas de Ensino Médio é relativamente baixa, 

pois 37% dos responderam que raramente acontece esta interação. 21% afirmam que 

ocorre poucas vezes e 6% responderam que isso nunca acontece.  

Ainda nesse item 20% das lideranças regionais afirmam ser frequente essa 

interação, 20% relatam que isso nunca acontece e 40% dizem que há poucas 

interações entre o empresariado e o Ensino Médio. Já 10% assinalaram a opção 

“raramente” e outros 10% a opção “sempre acontece”. Levando em consideração que 

uma maioria considera que há pouca interação, pode-se afirmar que também há 

pouca compreensão dessa realidade, pois esses sujeitos 

 

[...] constroem culturas que transformam a natureza através das ações e da 
realização do trabalho, tendo em vista a sobrevivência adquirida pelas 
experiências de vida, assim como através das relações educativas que se 
processam no meio social. [...] o importante é que o conhecimento seja 
refletido e inovado dando oportunidade para o crescimento dos sujeitos no 
espaço social local e para o fortalecimento da dignidade humana bem como 
para a formação da cidadania. (ARANHA, 1996, p. 27). 

 

Dessa forma, é essencial que exista interação, firmando compromissos sólidos 

com a educação e o desenvolvimento regional por parte dos empresários e das 

lideranças regionais. 
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Gráfico 10 – Grau de conclusão do ensino médio dos jovens da 8ª ADR e coo isso 
contribui para o Desenvolvimento Regional 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Sobre a contribuição para o desenvolvimento regional atribuída ao grau de 

conclusão do Ensino Médio pelos jovens da 8ª ADR os gestores: 15% consideram que 

é muito grande a contribuição para o desenvolvimento regional, 31% responderam 

que é grande, 46% que é pequena e 8% não souberam precisar esse aspecto. O 

desenvolvimento local pode ser considerado como a soma de ações. Conforme Paula 

(2001) desenvolvimento local é o processo de criar determinadas vantagens 

comparativas e competitivas em certa localidade, de modo a favorecer o crescimento 

econômico e simultaneamente elevar o capital humano, o capital social, a melhoria 

das condições de governo e o uso sustentável do capital natural. A formação dos 

jovens pode elevar os índices de desenvolvimento local, pois o investimento em 

capital humano pode melhorar os índices de desenvolvimento econômico, seja ele 

local ou regional. 

Por meio da questão de como a conclusão do Ensino Médio contribui para o 

desenvolvimento regional, verifica-se que os professores se manifestaram da seguinte 

maneira: 26% acreditam que é muito grande, 38% classificam como grande, 29% 

defendem que essa contribuição ainda é reduzida (o que difere de estudos 

posteriores), 4% acreditam que esse fator não interfere no desenvolvimento regional 

e 3% não souberam responder acerca do impacto desse nível de formação para o 

desenvolvimento regional.  
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O Gráfico 10 apresenta que 67% das lideranças observam como grande essa 

contribuição, 11% acreditam ser muito grande, 11% avaliam que ainda é pequena e 

outros 11% não souberam precisar. 

Ressalta-se que a igualdade de oportunidades escolares se transformaria em 

igualdade de oportunidades sociais, ou seja, a educação é a chave para o 

desenvolvimento econômico, contribuindo para o progresso da nação e aumentando 

sua competitividade na economia internacional. (KRAWCZYK, 2011). Dessa forma, 

justifica-se a importância em incentivar que os jovens concluam o ensino médio no 

contexto da 8ª ADR. 

 

Gráfico 11 – Integração entre os setores da economia (primário, secundário e terciário) 
com as escolas que oferecem ensino médio 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Conforme o Gráfico 11 os gestores não marcaram a opção “muito grande”, 31% 

apontaram que é grande essa interação, 46% acreditam ser pequena, 15% relatam 

que não há nenhuma interação e 8% não souberam precisar. A partir dos anos 1990 

a gestão democrática ganhou adeptos e força, pois visa retirar o gestor de uma visão 

fechada, ampliando sua atuação com a comunidade e seus pares.  

No que diz respeito aos professores: 67% relataram que esse envolvimento é 

mínimo. No entanto, salienta-se que a região de Campos Novos tem sua economia 

fortalecida nos três setores. No setor primário devido a grande produção agrícola que 

o município possui, no setor secundário por conta de grandes indústrias que fazem 
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parte da economia local e no setor terciário porque há uma grande variedade na 

prestação de serviços. 

  Analisando mais a fundo, quando as lideranças foram indagadas sobre qual o 

grau de percepção acerca da integração entre os setores primários, secundários e 

terciários observou-se um dado importante: as lideranças definem como pequena 

(67%) a interação entre os setores primário, secundário e terciário. 11% consideram 

grande, 11% apontam não haver nenhuma interação e outros 11% avaliam como muito 

grande. Isso remete a noção de capital social definida por Coleman (apud 

SIEDENBERG, 2006) como o elemento do capital humano que permite a uma dada 

sociedade e seus membros acreditarem uns nos outros, contribuindo no 

desenvolvimento de grupos novos ou associações. Ainda segundo o autor esse capital 

é ampliado quando utilizado e diminui quando não é utilizado, sendo intangível. 

Bourdieu (apud SIEDENBERG, 2006), apresenta um conjunto de 

argumentações evidenciando que o capital social parte do pessoal para o coletivo, 

formando uma organização estável de relações, mais ou menos institucionalizadas, 

que são conectadas por ligações duradouras e úteis, num ambiente físico, social e 

econômico inseparável. Ou seja: 

 

O volume de capital social que um agente individual possui depende da 
extensão da rede de relações que ele pode efetivamente mobilizar e do 
volume de capital (econômico, cultural ou simbólico) que é posse exclusiva 
de cada um daqueles a quem está ligado. (BORDIEU, 1998, p. 249 apud 
SIEDENBERG, 2006).  
 

Essas características das organizações sociais, sejam elas redes ou sistemas, 

aumentam a eficácia das políticas públicas e consequentemente aumentam a cultura 

da reciprocidade e da confiança entre membros de uma sociedade ou em torno dela. 
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Gráfico 12 – Percentual da frequência com que a temática abaixo é discutida pelas 
lideranças regionais nas instituições pesquisadas 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Gráfico 13 – Percentual da frequência com que a temática abaixo é discutida nas aulas 
pelos professores 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Gráfico 14 – Percentual da frequência com que a temática abaixo é discutida nas 
reuniões pedagógicas pelos gestores escolares 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

O Gráfico 12 apresenta que o tema “empreendedorismo” é o mais debatido nas 

instituições estudas, seguido pelo cooperativismo. Após aparecem a sustentabilidade 

cultural, a sustentabilidade espacial, ecológica, econômica e social, respectivamente. 

O tema inovação, segundo as lideranças, é pouco abordado. Salienta-se que esses 

gráficos apontam uma preocupação com o tema desenvolvimento regional, denotam 

que o tema é pouco debatido e, além disso, os entrevistados afirmam que pretendem 

discutir mais esse assunto em suas instituições. Bourdieu (2001, p. 29) destaca a ação 

local como uma “[...] resposta que privilegia a diversidade, as diferenças, a 

multiplicidade das escalas e a força das pequenas unidades”. Nesse sentido, o debate 

sobre essas questões pode potencializar as forças locais, partindo da compreensão 

da realidade em que vivem. A compreensão, por sua vez, pode levar a comunidade a 

ações mais eficazes no direcionamento de seus propósitos por uma causa em comum. 

Conforme o Gráfico 13 - considerando todas as temáticas - os resultados 

apontam que em sala de aula esses assuntos são frequentemente discutidos, como 

pode ser observado na coluna em laranja. O tema da sustentabilidade cultural é 

abordado com maior frequência pelos professores, seguido pela sustentabilidade 

ecológica e sustentabilidade econômica. Destaca-se que os assuntos em torno do 

desenvolvimento regional ficam entre os últimos colocados. 
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O currículo deve desenvolver a criatividade, conforme Guerra et al. (2012, p. 

231):  

 

A formação inicial e continuada (cultural e científica) de professores nos 
cursos de licenciaturas e profissionais do campo ambiental nas 
universidades, a mudança conceitual e de suas vivências educativas são 
apontadas como estratégias para institucionalizar a Educação Ambiental nos 
currículos e práticas sociais, e para a melhoria na qualidade de vida e do 
desenvolvimento humano local, regional e do país. Nessa perspectiva, é 
necessário que a universidade assume o papel no compromisso da 
construção de uma sociedade mais sustentável e solidária, fundada na ética 
e justiça social. 

 

Complementando, Corso e Soares (2014) argumentam que as novas Diretrizes 

Curriculares fornecem material para incorporar o trabalho como princípio educativo no 

Ensino Médio. Além disso, defendem que é preciso "transformar o ensino médio numa 

escola de formação mais ampla para todas as classes sociais". (CORSO; SOARES, 

2014, p. 16).  

O Gráfico 14 indica que os gestores procuram debater com seus pares sobre 

todas as temáticas, no entanto, a inovação é o assunto mais frequentemente 

abordado nas reuniões pedagógicas. A sustentabilidade cultural fica em segundo 

lugar, seguida por sustentabilidade ecológica, sustentabilidade econômica, 

cooperativismo e empreendedorismo. Por último está o desenvolvimento regional e 

espacial.  

Educar é permitir que cada criança, adolescente ou jovem tenha, 

primeiramente, consciência de sua condição humana. Para que possa assumir essa 

condição é importante situar-se no meio físico e sócio ambiental, a fim de reconhecer 

sua dimensão biológica, tornando-se capaz de sentir-se profundamente vinculado ao 

mundo social e, por fim, compreenda sua condição particular no seio de uma 

identidade terrena (MORIN, 2005). Percebe-se com esses dados que as temáticas 

relacionadas a esses aspectos ainda são pouco debatidas. Defende-se que a 

articulação desses assuntos com o ambiente escolar é fundamental, pois engloba 

diversas características fundamentais para que uma região seja desenvolvida. Sendo 

assim, o que tange o desenvolvimento regional (objeto de estudo dessa pesquisa) 

observa-se que é um assunto abordado em diversos setores de nossa sociedade, no 

entanto a escola poderia contribuir no sentido de fortalecer essas bases para o 

aprimoramento desse capital humano. Ou seja, a escola seria capaz de abranger tais 

conteúdos em sua estrutura curricular? Sabe-se que por hora não, pois os conteúdos 
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estão cada vez mais direcionados ao todo, no sentido de fundamentar a base nacional 

comum. Com isso os conteúdos regionais se tornam cada vez mais distantes, uma 

vez que se tem pretensão de formalizar 40% dos conteúdos do Ensino Médio. Quanto 

a possibilidade de Ensino Médio a distância, não existe nada concreto. Depende-se 

da forma como serão implantados componentes curriculares e de como será 

configurado o “jogo de poder” entre a privatização dos conteúdos curriculares a ser 

trabalhados no interior da escola e um projeto de educação mais democrático e 

voltado para o desenvolvimento regional.  

Com base nisso, afirma-se que a escola está longe de cumprir tudo o que dela 

se espera, ou seja, está distante de fornecer uma formação integral. As formações 

são distintas, variando de região para região. E por mais que se tente unificar o 

currículo as particularidades ainda se fazem presentes em todo o território nacional. 

O fortalecimento do currículo deveria ser amplamente discutido com os professores, 

gestores e alunos interessados. No entanto, é possível observar que a demanda 

mercadológica estudantil está cada vez mais nas mãos dos interesses do capital e 

acaba indo na contramão desse ideal.  

 

Gráfico 15 – Grau de conhecimento da Lei Federal nº 13.415 (16 de fevereiro de 2017)  

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

Quando questionados sobre o grau de conhecimento da Lei Federal nº 13.415 

de fevereiro de 2017 que reformulou o Ensino Médio 7% dos gestores tem um 
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conhecimento muito grande sobre a lei, 50% afirmam ser grande o conhecimento da 

mesma e 43% dizem ser pequeno.  

Esta lei tem sido questionada, principalmente nas áreas que sofreriam maiores 

mudanças ou que seriam prejudicadas, conforme a visão de educadores, 

organizações e entidades ligadas a educação. Houve recuo por parte do governo em 

relação a alguns aspectos que haviam sido propostos na Câmara dos Deputados. Em 

meio a polêmicas e diversas pressões, aprovou-se as seguintes alterações (ratificadas 

no texto final da Lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017): restituição do ensino da 

arte como componente curricular obrigatório da educação básica, bem como 

restituição do ensino do ensino e prática de educação física, arte, sociologia e filosofia 

no ensino médio, transformando essas matérias em componentes obrigatórios da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Antes da MP, filosofia e sociologia eram 

obrigatórias em todos os anos do ensino médio. Além disso, ratificou-se: aumento do 

limite de carga horária destinada à BNCC de mil e duzentas horas para mil e 

oitocentas horas; ampliação de quatro para dez anos do prazo de repasse aos 

Estados dos recursos da política de fomento ao ensino médio de tempo integral 

(BRASIL, 2017). Salienta-se que nas entrevistas os gestores apontam que o debate 

em torno da Lei Federal nº 13.415 foi insuficiente e, em muitas instituições, nem 

existiu. 

Ainda que a Lei Federal nº 13.415 tenha estabelecido diversas alterações para 

o Ensino Médio, quando se perguntou aos professores sobre o conhecimento do teor 

dessa lei descobriu-se que 54% afirmam ter pouco conhecimento da mesma. É de 

suma importância que essa lei seja discutida em âmbito escolar, uma vez que afeta a 

maioria dos professores e alunos refletindo sobre os espaços de diálogos e debates 

em torno da educação. Nesse contexto, percebe-se que há pouco tempo para tais 

discussões, reflexões e aprimoramentos, uma vez que a escola normalmente restringe 

seu tempo aos compromissos pedagógicos propriamente ditos.     

Sobre as lideranças regionais: 67% apontaram como pequeno o conhecimento 

sobre a Lei Federal n. 13.415, 22% avaliaram como grande e 11% afirmaram não ter 

nenhum conhecimento sobre a mesma.   

 
 
 
 
 
 



112 

 

Gráfico 16 – Avaliação da escola em tempo integral aplicada ao ensino médio 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Observa-se no Gráfico 16 que 50% dos gestores avaliam como boa a base da 

escola em tempo integral, 43% avaliam como razoável e 7% avaliam como ruim.  

A partir de 2015 tem se aprimorado os debates em torno de ampliar a carga 

horária da jornada escolar, por meio do ensino integrado. Isso ocorre por conta dos 

programas “Mais Educação” e “Ensino Médio em Tempo Integral”. A partir dessas 

propostas veio a intenção de acabar com o ensino médio noturno e regular, o que 

seria uma mudança bastante significativa e profunda. Diante disso, diversos ângulos 

devem ser levados em consideração. O primeiro deles seria oportunizar a escolha 

para o educando de acordo com sua condição de vida. Outro aspecto que merece 

atenção seria o impacto das ampliações de carga horária no cotidiano escolar, 

fomentado por políticas de inclusão no meio escolar em tempo integral. E não somente 

isso, mas melhorar o tempo de aprendizagem na escola, fazendo com que os espaços 

escolares sejam ocupados de forma a otimizar o período integral com propostas 

interessantes para o aluno. Estimulando que o aluno permaneça na escola devido a 

qualidade dos conteúdos aplicados pelos professores e que as atividades 

extracurriculares sejam as melhores possíveis, priorizando um ensino de qualidade 

em toda a rede de educação básica.  
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37 % dos professores da rede pública estadual da 8ª ADR apontam a escola 

integral como razoável, 32% como boa, 23% como ruim e 8% como péssima. Destaca-

se que a escola em tempo integral não recebeu nenhuma avaliação ótima. Alegam-se 

diversos problemas de múltiplas origens para esse resultado, entre eles, ressalta-se 

a falta de estrutura física de algumas escolas para estabelecer adequadamente o 

projeto da escola em tempo integral, ampliando a carga horária com a permanência 

do jovem na escola. Os professores também citaram como negativo a obrigatoriedade 

de ensino integral que ocorre em algumas comunidades, nas quais esse é único 

sistema de ensino oferecido. Nesses casos - conforme afirmam os professores - o 

projeto da escola integral leva a evasão dos alunos para municípios vizinhos, pois 

muitos jovens necessitam ajudar seus familiares trabalhando. Isso acontece 

principalmente na zona rural e acaba por afetar esse nível de ensino.  

Já as lideranças regionais avaliam de uma forma mais positiva. Destas 32% 

consideram o projeto ótimo, 17% marcaram a opção boa, 17% disseram ser razoável, 

e outros 17% avaliam como péssima. Além disso, relataram em seus depoimentos 

que a escola em tempo integral é um projeto muito importante, pois tem a capacidade 

de tirar jovens de situações de risco, uma vez que estando na escola esse risco 

diminui. No entanto, salientam que os jovens que frequentam o ensino integral não 

conseguem participar de programas de inserção no mercado de trabalho (como o 

jovem aprendiz). Isso ocorre, pois ao permanecerem o dia todo na escola não podem 

frequentar esses programas. 

Diante disso, conclui-se que, sobre a escola em tempo integral, muito foi 

prometido e pouco se concretizou em termos de oferecer condições para a 

comunidade escolar realizar seu trabalho pedagógico. Ainda assim, a ampliação das 

escolas em tempo integral continua ocorrendo, porém, as condições das mesmas para 

receber a demanda não são suficientes para oferecer tal estrutura de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

Gráfico 17 – Grau de conhecimento sobre o Programa de Desenvolvimento e Redução 
das Desigualdades Regionais – Crescendo Juntos 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Sobre o grau de conhecimento do programa crescendo juntos (Gráfico 17) 57% 

dos gestores dizem ter um conhecimento pequeno do programa, 29% afirmam não ter 

nenhum conhecimento e 14% identificam como grande seu conhecimento. Segundo 

o portal da secretaria do estado do planejamento (2018), a finalidade do programa 

crescendo juntos é a seguinte:  

 

Instituído pelo Governo do Estado em maio de 2016, tem como finalidade 
articular, coordenar, orientar e estimular o processo de planejamento e de 
organização de ações, centrado na redução das desigualdades regionais, 
promovendo um desenvolvimento inclusivo, equilibrado e sustentável no 
estado de Santa Catarina. O foco são os fatores causadores das 
desigualdades entre regiões cujas intervenções propostas sejam capazes de 
reduzir tais desigualdades de forma estrutural e duradoura, dinamizando a 
economia em regiões com baixos indicadores de desenvolvimento em Santa 
Catarina20. 

 

É essencial que os gestores tenham conhecimento do programa “Crescendo 

Juntos” para que possam reordenar, reavaliar, expandir o planejamento do programa 

de acordo com os dados dos indicadores regionais, bem como promover o debate em 

torno das desigualdades. 

O “Crescendo Juntos” tem o objetivo de reduzir as desigualdades, por meio de 

estudos dos indicadores regionais.  Quando se perguntou aos professores sobre o 

                                            

20 Disponível em: <http://www.spg.sc.gov.br/acoes/58-acao-18-programa-de-desenvolvimento-e-
reducao-das-desigualdades-regionais>. Acesso em: 25 jun. 2018.  
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conhecimento desse programa os mesmos apontaram: para 42% o conhecimento 

esse é pequeno, 25% afirmam ter nenhum conhecimento sobre o mesmo, 17% dizem 

ter um grande conhecimento sobre o programa e apenas 4% dizem conhecer o 

programa com propriedade, tendo um grande conhecimento sobre o mesmo. 

Das lideranças regionais entrevistadas, 50% afirmaram ter grande 

conhecimento sobre o programa de redução das desigualdades regionais, relatando 

que participaram de debates sobre o mesmo. 10% marcaram a opção “muito grande”, 

enquanto 30% dizem possuir nenhum conhecimento acerca do programa. E por fim, 

10% não souberam responder. 

 
Sugere-se que o projeto nacional de desenvolvimento deve emergir 
gradualmente de um diálogo conduzido, tanto em nível local como nacional, 
entre todos os atores significativos do processo de desenvolvimento 
(governo, camponeses e trabalhadores, empresários, intelectuais e a 
sociedade civil organizada), com vistas a alcançar objetivos negociados e a 
definir as obrigações contratuais de todas as partes envolvidas (SACHS, 
2004, p. 87). 

 
Destaca-se que o “Crescendo Juntos” busca reduzir as desigualdades 

regionais, por meio de debates acerca de tais características em sua singularidade e 

criação de políticas públicas que busquem reduzindo os índices negativos. As 

lideranças entrevistadas que afirmaram não ter tido acesso ao programa relataram 

que gostariam de ter participado desse processo, pois o debate amplo é fundamental 

para apoiar diversos nichos da economia local e regional. 

 
Gráfico 18 – Frequência com que o poder público estadual (secretaria de educação) 
apoia as escolas de ensino médio na busca pelo desenvolvimento regional 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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O Gráfico 18 mostra que 43% dos gestores avaliam como frequente esse apoio, 

já 43% afirmam que ocorre poucas vezes. Do restante: 7% avaliam como sempre e 

7% raramente. Esses resultados denotam que a opinião dos gestores nesse assunto 

é bastante dividida. Uma das causas para tal dualidade pode ser explicada pelo que 

Sobrinho (1987 apud MENDONÇA, 2000) explica: 

 

Esta separação entre política e administração, entre planejamento e 
implementação pode ser também parte da explicação dos problemas do 
planejamento da educação. O planejamento, pelo aspecto técnico e científico 
que envolve, e por sua proximidade com o poder político, formula políticas, 
define estratégias, define programas e projetos, na maioria das vezes nos 
gabinetes situados nas capitais para que sejam implementadas pelas 
estruturas da educação nas regiões, estados ou municípios. Assim, os que 
se encarregam da implementação dos programas e projetos não são os 
mesmos que os formularam. Os que formularam as políticas definem padrões 
de referência e mensuração com o fim de constatar o grau em que o sistema 
real afasta-se do estado desejável. Todo desvio, carência ou obstáculo, toda 
anormalidade ocorrida no processo de implementação, aparece a partir desta 
ótica, como um sinal de patologia que conspira contra a materialização do 
modelo especificado conceitualmente. Os que executam são assim os 
responsáveis pelo fracasso (SOBRINHO apud MENDONÇA, 2000, p. 69). 

 

Ou seja, recorrentemente as pessoas que fazem o planejamento das políticas 

públicas não são as mesmas (gestores no caso) que acabam implantando tais 

políticas. Isso gera uma disparidade entre o que foi planejado e a aplicação prática, 

pois nem sempre aqueles que formulam os projetos tem conhecimento amplo das 

peculiaridades e singularidades da região onde serão aplicados.  

Em relação a frequência com que o poder público estadual apoia as escolas de 

Ensino Médio na 8ª ADR, os professores: 42% dizem que isso ocorre poucas vezes. 

Outros 24% avaliam como sendo frequente o apoio as escolas, apesar do 

distanciamento da Secretaria de Educação no que diz respeito diretamente aos 

professores. Desse total, 14% avaliaram como raro o apoio as IES pelo poder público 

estadual e apenas 5% avaliaram que sempre recebem apoio. 

Quando se indagou as lideranças regionais sobre a frequência com que o poder 

público estadual apoia as escolas de Ensino Médio para o desenvolvimento da região, 

obteve-se o seguinte resultado: 50% responderam que poucas vezes esse apoio 

acontece, 40% apontaram que é frequente e 10% dizem que esse apoio sempre 

acontece. Observa-se que essas lideranças veem com bons olhos a participação da 

esfera estadual no apoio as escolas de Ensino Médio na região da 8ª ADR. Nessa 

linha de pensamento aponta-se a importância do investimento em capital humano e 
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social, pois tais investimentos ampliam as possibilidades na busca pelo 

desenvolvimento das regiões.  

Sobre esse tema Dallabrida e Fernández (2008, p. 40): 

 

[...] a uma fração do espaço historicamente construída através das inter-
relações dos atores sociais, econômicos e institucionais que atuam neste 
âmbito espacial, apropriada a partir de relações de poder sustentadas em 
motivações politicas, sociais, ambientais, econômicas, culturais ou religiosas, 
emanadas do estado, de grupos sociais ou corporativos, instituições ou 
indivíduos. 

 

Percebe-se a importância da participação em todos os aspectos da 

comunidade, promovendo debates, que por sua vez geram ações e 

consequentemente soluções para os diversos problemas do âmbito social. 

 

Gráfico 19 – Frequência com que a Agência de Desenvolvimento Regional apoia as 
escolas de ensino médio na busca pelo desenvolvimento regional 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

O Gráfico 19 aponta que 50% dos gestores avaliam como frequente o apoio às 

escolas por parte da 8ª Agência de Desenvolvimento Regional, 36% relatam que o 

apoio ainda é pouco, 7% assinalaram a opção raramente e 7% afirma que tal apoio 

sempre acontece quando solicitado. Sobre isso acionamos Bondioli (2004, p.14): 

 
A qualidade não é um dado de fato, não é um valor absoluto, não é uma 
adequação a um padrão ou a transação, isto é debate entre indivíduos e 
grupos que tem interesses em relação a rede educativa, que tem 
responsabilidade para com ela, com a qual estão envolvidos de algum modo 
e que trabalham para explicitar e definir, de modo consensual, valores, 
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objetivos, prioridades, ideias sobre como é a rede [ ...] e sobre como deveria 
ser.  

 

Quando entrevistados acerca do apoio que a Agência de Desenvolvimento 

Regional (ADR) direciona às escolas estaduais da 8ª ADR 39% dos professores 

relataram que poucas vezes esse apoio acontece. 23% avaliam como frequente, 

empatando com o grupo que avaliou como raramente. 8% assinalaram a opção 

sempre e 7% a opção nunca. 

Ainda no questionamento referente ao apoio que a Agência de 

Desenvolvimento Regional oferece para as escolas de Ensino Médio as lideranças 

regionais responderam da seguinte forma: 40% dizem que o apoio é frequente, 30% 

acreditam que esse apoio sempre acontece, 20% relatam que ocorre poucas vezes e 

10% apontam como raro. Segundo Dallabrida (2008), as Agências de 

Desenvolvimento Regional foram implantadas seguindo modelos europeus, onde 

buscava-se apoio técnico institucional para identificar os problemas de 

desenvolvimento setorial ou regional. Após, eram selecionadas as oportunidades para 

intervenção e levantamento de recursos almejando o desenvolvimento do território. 

Em texto original a partir da Lei Complementar nº 243 de 30 de janeiro de 2003, afirma-

se:  

 

Foram criadas com o objetivo de representar o governo do estado no âmbito 
e cada região, articular as ações governamentais, promovendo a 
descentralizações e a integração regional dos diversos setores da 
administração pública, bem como a coordenação das ações de 
desenvolvimento no território de sua abrangência.  

 

Sendo assim, o apoio deste órgão para o desenvolvimento da região é de 

extrema importância. A ideia é descentralizar o poder, trazendo as ações para mais 

próximo. Isso considera que o conhecimento situacional é mais eficiente, afinal o papel 

do gestor local é determinante para a construção de uma representatividade 

governamental de qualidade e alinhada às questões peculiares de cada região.   

Quando indagou-se os entrevistados a respeito da contribuição do Ensino 

Médio para o desenvolvimento da região, obteve-se a seguinte configuração: 
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Gráfico 20 – Formação dos jovens direcionada a interagir e contribuir para com o 
Desenvolvimento Regional 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

O Gráfico 20 ilustra o pensamento das lideranças regionais, gestores e 

professores a respeito da contribuição do Ensino Médio para o desenvolvimento da 

região, destaca-se: 50% das lideranças regionais concordam que o Ensino Médio 

forma jovens conscientes para o exercício da cidadania. 27% dos professores 

entendem que a formação de cidadãos conscientes e capazes de interagir e contribuir 

com a sociedade é importante para o desenvolvimento regional. E 23% dos gestores 

afirmam que esse contexto é importante para o desenvolvimento regional. Diante 

desse quadro Mészáros (2005, p. 53) afirma: 

 

[...] muito do nosso processo contínuo de aprendizagem se situa, felizmente, 
fora das instituições educacionais formais. [...] Eles comportam tudo, desde o 
surgimento de nossas respostas críticas em relação ao ambiente material 
mais ou menos carente em nossa primeira infância, do nosso primeiro 
encontro com a poesia e a arte, passando por nossas diversas experiências 
de trabalho, sujeitas a um escrutínio racional, feito por nós mesmos e pelas 
pessoas com quem as partilhamos e, claro, até nosso envolvimento, de 
muitas diferentes maneiras e, ao longo da vida, em conflitos e confrontos, 
inclusive as disputas morais, políticas e sociais dos nossos dias. 

 

Ou seja, a contribuição do ensino médio para o desenvolvimento se configura 

a partir das experiências vividas nessa fase da vida, que refletirão na sociedade em 

diversos segmentos, de forma positiva ou não. 
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Gráfico 21 – Estímulo do empreendedorismo nos alunos 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

46% das lideranças regionais defendem que o Ensino Médio precisa estimular 

o empreendedorismo por parte do aluno. 24% dos professores afirmam que a 

contribuição para o desenvolvimento regional acontece por meio do estímulo ao 

empreendedorismo que a escola pode promover desde o ensino médio. E 22% dos 

gestores apontaram que fomentar o empreendedorismo nos alunos não é um fator 

principal para o desenvolvimento regional. 

Observa-se que o empreendedorismo poderia ser estimulado nas escolas de 

forma que, ao final do Ensino Médio, alguns alunos não dependessem de 

empregadores para entrar no mercado de trabalho e sim tivessem condições e visão 

empreendedora para atuar na sociedade, gerando novos negócios e fortalecendo o 

setor econômico local e regional. Filion (1999) nos faz compreender um pouco sobre 

o comportamento empreendedor, refletindo sobre o local e o período. Ou seja, as 

características do empreendedor não são uma estrutura rígida, mas sim flexível que 

variam de acordo com o lugar e com o período (tempo) em que se estão inseridas e, 

ainda, são determinadas pelo conhecimento regional (questões completamente 

culturais). Nessa reflexão percebe-se que o empreendedorismo também é cultural. 

Diante disso questiona-se: os jovens da 8ª ADR estão inseridos nesse contexto 
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cultural para empreender? São estimulados? São incentivados? Observa-se que 

existem poucas ações nesse sentido. Aproveitar o período no Ensino Médio e as 

condições seria importante para esses jovens e para o desenvolvimento da região.  

Segundo Costa (2016, p. 245): 

 

As características do empreendedor são necessárias para os gestores, [...] a 
gestão e sua forma de gerenciar em buscar novas oportunidades levam ao 
surgimento de novos empreendimentos, acarretando desenvolvimento 
econômico contínuo.  

 
A gestão escolar pouco se assemelha a gestão do mundo corporativo, são 

espaços diferentes e as propostas de gerenciamento de equipes são, algumas vezes, 

opostas uma da outra. A gestão corporativa ascende as suas decisões, ou seja, toma 

deliberadamente sem precisar consultar subordinados, ou ainda, se configura pela 

verticalização. Já a gestão escolar é horizontal, na qual os pares se assemelham e 

buscam um sistema colaborativo. 

 

Gráfico 22 – Melhoria no desempenho do ENEM 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Para 26% das lideranças regionais a escola deveria promover melhorias para 

o desempenho no ENEM.  42% dos professores acreditam que a contribuição vem 
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através do desempenho na nota no Enem. E para 22% dos gestores o desempenho 

no Enem contribui para o desenvolvimento regional. 

 

Gráfico 23 – Formação de jovens conscientes para o exercício da cidadania 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

No Gráfico 23, 60% das lideranças regionais informaram que o Ensino Médio 

forma jovens com intenção futura de interagir e contribuir para o desenvolvimento 

regional, já 47% da parcela de professores entrevistados definem que o Ensino Médio 

forma cidadãos conscientes. Enquanto que 44% dos gestores dizem que concordam 

que o Ensino Médio forma jovens para o exercício da cidadania. 
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Gráfico 24 – Perspectivas acerca do ingresso dos jovens no ensino superior 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
 

Para 60 % das lideranças regionais o desenvolvimento regional acontece por 

meio da perspectiva do jovem em ingressar no Ensino Superior. Além disso, o Gráfico 

24 demonstra que na opinião dos professores entrevistados 46% pensam que o 

Ensino Médio contribui para melhorar a perspectiva do jovem em relação ao acesso 

no ensino superior, contribuindo assim para o desenvolvimento regional. E 37% dos 

gestores concordam com esse fator. 

 

Gráfico 25 – Perspectivas de inclusão dos jovens no mercado de trabalho 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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O Gráfico 25 mostra que para 60% das lideranças regionais a escola melhora 

a perspectiva de inclusão no mercado de trabalho. Sobre os gestores, 43% afirmam 

que a perspectiva de inclusão no mercado de trabalho contribui com desenvolvimento 

regional. E 40% dos professores concordam com esse quesito. 

Ao concluir a análise dos gestores no contexto das escolas de ensino médio da 

8ª ADR observou-se a autonomia dos alunos frente ao mercado de trabalho, nesse 

sentido 50% dos gestores relataram que essa autonomia é pequena.  

Quando se refere a contribuição da escola para a formação do aluno de ensino 

médio os gestores têm uma visão diferenciada do restante dos grupos pesquisados, 

pois os mesmos elencam que tal contribuição é grande no que diz respeito a inserção 

no mercado de trabalho e acesso ao ensino superior. Sobre as alterações que a escola 

deveria passar para melhorar a formação dos alunos a opinião também foi distinta. 

Assinalaram que a inserção no mercado de trabalho é o principal fator a ser 

melhorado. Sobre os aspectos que interferem na formação dos alunos os gestores 

apontaram a estrutura curricular defasada e a falta de cursos extracurriculares como 

pontos críticos. Ainda segundo os gestores a relação entre empresariado e escola é 

boa, pois os empresários sempre contribuem quando solicitados. 

Os gestores, quando questionados acerca do grau de conclusão do ensino 

médio e seu impacto para o desenvolvimento regional classificaram como esse 

impacto como pequeno. E concordam com os professores ao afirmar que a temática 

do desenvolvimento regional é pouco debatida nas escolas. 

No que diz respeito ao projeto escola em tempo integral os gestores avaliaram 

a inciativa como boa, salientando que precisa de alguns ajustes para adequar, 

reavaliando e repensando os espaços de aprendizagem e a questão pedagógica. 50% 

dos gestores afirmaram conhecer a fundo a Lei Federal nº 13.415 que reformulou o 

ensino médio. No que tange o programa de desenvolvimento e redução das 

desigualdades regionais eles concordam com os outros grupos de entrevistados, ao 

considerar que o programa não foi amplamente debatido nem no contexto escolar e 

nem fora dele.  

Sobre a contribuição do ensino médio para o desenvolvimento regional os três 

grupos emitiram opiniões semelhantes, ressaltando que o intuito dessa modalidade 

de ensino é formar jovens conscientes para o exercício da cidadania. Além disso, os 

gestores assinalam que o apoio do poder público estadual e da 8ª ADR para as 

escolas no que tange o desenvolvimento regional é frequente. Novamente em 
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divergência com os outros grupos, 60% dos gestores consideram a mão de obra 

regional para o mercado de trabalho boa.  

Pode-se perceber, nesse contexto, que as lideranças regionais consideram que 

a mão de obra é insuficiente para suprir a demanda mercadológica, por conta de falta 

de formação especializada. Contudo, esse déficit não se mantém exatamente assim, 

pois com o passar do tempo os alunos concluem - após o Ensino Médio - cursos 

profissionalizantes, entram em universidades ou recebem auxilio formativo por parte 

das próprias empresas, superando assim a falta de funcionários habilitados. Brandão 

(2007) diz que: 

 

[...] ato de aprender e ensinar através de uma forma educativa recíproca que 
trata a educação como um processo contínuo que não situa a vida somente 
na esfera do trabalho, mas também, numa identificação daquilo que o sujeito 
está fazendo no seu cotidiano (BRANDÃO, 2007, p. 46). 

 

Quanto à concepção das lideranças sobre qual área ou tipo de formação se 

encontra em defasagem na 8ª ADR as opiniões foram distintas. Porém, a maioria 

aponta essa defasagem na área agrícola, como: serviços especializados (mecânica e 

manutenção de máquinas agrícolas); serviços voltados ao agronegócio (empresas de 

aplicação e laboratórios para manipulação de agrotóxicos e sementes); manutenção 

de equipamentos para secagem de grãos; transporte de grãos entre outros. Além 

disso, algumas cidades da 8ª ADR necessitam de profissionais especialistas nas 

áreas de exatas e tecnológicas, bem como em outras funções específicas, por 

exemplo: confeiteiro, padeiro e açougueiro. Nos outros segmentos as lideranças 

relatam que a carência é suprida por cursos técnicos do SENAI, que oferece cursos 

voltados, principalmente, para o segmento mecânico e eletrotécnico.  

Nesta análise conclui-se que as lideranças pontuam critérios fundamentais para 

que o ensino médio se articule com o desenvolvimento regional. São elencados: a 

especialização, a conscientização e a questão do jovem situar-se em suas aspirações 

profissionais antes de se projetar para o mercado de trabalho. Ou seja, as lideranças 

enxergam a escola como sendo incapaz de fazer este trabalho, insuficiente em auxiliar 

o jovem na sua escolha profissional e entender os processos que se estendem da 

formação até a entrada no mercado de trabalho. Nesse período do Ensino Médio os 

jovens parecem deslocados, sem saber exatamente o que pretendem e sem saber 

qual é a formação adequada para exercer determinada função. Nas indagações 
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acerca de como a escola contribui para a formação do aluno, as lideranças confirmam 

o que foi dito acima, dizendo que a contribuição da escola na inserção no mercado de 

trabalho e no estímulo ao empreendedorismo é pequena. Além disso, as lideranças 

dizem que a escola funciona melhor como aporte para o ensino superior do que aporte 

para a entrada no mercado de trabalho.  

Quanto aos fatores que interferem na formação do aluno, as lideranças 

analisam a questão pedagógica como fundamental e na sequencia salientam a 

questão estrutural. Reconhecem também que fazem o que está ao alcance para 

melhorar a interação entre escola e as empresas, no entanto, segundo as próprias 

lideranças, essa interação ainda precisa melhorar muito. O tema desenvolvimento 

regional é pouco debatido nos espaços empresariais, muitos afirmam que a 

preocupação se concentra nas questões relacionadas ao mundo corporativo, fazendo 

com que se perca a percepção do todo. Quando indagadas sobre a Lei Federal nº 

13.415, as lideranças alegam que seu o conhecimento é superficial e acrescentam 

que não debatem esses assuntos no cotidiano de seus estabelecimentos. Ainda que 

considerem a escola em tempo integral fundamental para a formação dos alunos.  

As lideranças assinalam que o exercício da cidadania dos jovens é um ponto 

fundamental para a contribuição do ensino médio para o mercado de trabalho. E vem 

de maneira positiva o incentivo do poder público para as escolas de ensino médio. Por 

fim, pontuam que as formações que estão em defasagem na região necessitam de 

um olhar mais apurado do poder público para tais segmentos, buscando articular a 

escola e o empresariado a fim de suprir essas carências e almejar o desenvolvimento 

dos fatores econômicos, sociais e educacionais. Ou seja, contribuindo para os índices 

de desenvolvimento regional. 

Na conclusão desse estudo vários fatores foram pontuados pelos professores.  

Nas entrevistas relataram preocupação com o grau de autonomia frente ao mercado 

de trabalho por parte dos alunos de ensino médio, pois segundo os educadores essa 

autonomia é ainda muito pequena. Além disso, chamam a atenção para o fato de que 

muitos jovens evadem de suas localidades em busca de oportunidades em municípios 

vizinhos. 

Quando questionados em relação a sua própria contribuição para a formação 

dos alunos, os professores relatam que tal compromisso a eles atribuído nesta 

pesquisa é de grande relevância em todos os aspectos, mas principalmente no que 

tange o acesso ao ensino superior. Ainda nesse quesito dizem que este é o aspecto 



127 

 

deveria passar por maiores alterações para melhorar a formação dos jovens da 8ª 

ADR. 

Na questão da interação entre a escola e o empresariado regional os 

professores defendem que isso raramente acontece. O que acaba por dificultar a 

identificação de possíveis contribuições para o mercado de trabalho por parte da 

escola. 

Segundo os professores, o grau de conclusão dos alunos de ensino médio é 

fundamental, pois tal formação contribui para melhorar os índices sociais e 

econômicos da região pesquisada, refletindo diretamente no desenvolvimento 

regional. 

Quanto aos temas abordados nas aulas, os educadores indicaram que o 

desenvolvimento regional teve baixos índices de debates e aprofundamento no 

território pesquisado. Evidencia-se aí um paradoxo, afinal como é possível melhorar 

as questões referentes ao desenvolvimento da região, quando os assuntos 

pertinentes a essa questão não são pensados pela escola e por aqueles que por ela 

passam. Ainda no que tange os debates em torno da temática do desenvolvimento 

regional, observou-se que muitos educadores desconhecem o Programa de 

Desenvolvimento e Redução das Desigualdades Regionais. Tal programa é essencial 

para debater em profundidade a questão relatada anteriormente sobre a falta de 

discussões acerca da temática do desenvolvimento regional.  

No que se refere ao conhecimento sobre a Lei Federal nº 13.415 que deve 

alterar o funcionamento do ensino médio no ano de 2018, 54% dos professores 

desconheciam o teor de tal. Nesse ponto os professores avaliam a escola em tempo 

integral como boa opção, mas ressaltam que o projeto deve ser revisitado e repensado 

para contemplar as dificuldades em termos de aspectos pedagógicos e estruturais, 

facilitando a permanência do jovem no ensino médio em período integral.  

Na aferição sobre contribuições do ensino médio para o desenvolvimento da 

região, os professores demonstraram que consideram a conscientização dos jovens 

para o exercício da cidadania fundamental. Os mesmos avaliam como baixo o 

incentivo que emana do poder público para as escolas, no que se refere ao 

desenvolvimento regional. Mesmo que a implantação das ADR represente progresso 

e tenha melhorado a relação escolas/governos, os educadores alegam que ainda 

existe falta de comprometimento e distanciamento por parte governo (principalmente 
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da Secretaria de Educação), que, segundo eles, desconhece a realidade de muitas 

escolas na região.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme exposto nessa dissertação a região da 8ª ADR se diferencia em cada 

unidade escolar, mesmo que pertencente a mesma rede de ensino. Cada localidade 

possui particularidades que nada se assemelha uma com a outra, ou seja, denotam 

realidades distintas. Disso vem a importância em percorrer todas elas e adentrar as 

escolas para compreender o objeto de pesquisa deste estudo. Pode-se concluir que 

a atuação da educação de nível ensino médio no mercado de trabalho e no 

desenvolvimento regional é limitada e ela não promove autonomia de escolha a região 

pesquisada (8ª ADR) e aos jovens dessa localidade.  

A falta de incentivo para o acesso ao ensino superior é um problema regional 

recorrente. Entende-se que há necessidade de apoio aos jovens para que o mesmo 

permaneça no local de origem e não se evada para outros municípios em busca de 

oportunidades. Esse movimento tem reflexo direto na economia local e regional. 

Afinal, o fortalecimento de políticas de incentivo ao acesso ao ensino superior em 

determinada região fomenta oportunidades e aprimora os talentos regionais.  

Levando em conta o que foi observado o estudo identificou que o incentivo ao 

empreendedorismo pouco acontece, assim os jovens se consideram incapazes de 

criar empresas, buscar recursos e fortalecer a sua economia pessoal, por meio de 

iniciativas empreendedoras. Acabam ficando condicionados ao que a localidade 

oferece, não vendo a chances de superar a sua condição educacional e social. Apoiar 

projetos dessa natureza criar ações de desenvolvimento econômico local e regional, 

pois ao empreender esses jovens poderiam gerar empregos, elevando os índices de 

emprego e renda na região estudada.  Em virtude do que foi mencionado detectou-se 

que, na perspectiva do jovem em relação a suas ambições, seria necessário realizar 

um trabalho de empoderamento dessa classe juvenil. Para que pudessem alcançar 

oportunidades ainda não percebidas e não exploradas por eles ou por aqueles com 

os quais convivem. Por isso seria imprescindível a atenção aos índices de evasão do 

ensino médio, com um melhor monitoramento das escolas tentando acompanhar a 

vida escolar do aluno. Como resultado a contribuição do jovem para a sociedade por 

meio de sua conclusão dos níveis de ensino seria elevada.   

Por meio da observação dos aspectos analisados descobriu-se que os serviços 

especializados para o agronegócio como, manutenção de máquinas agrícolas, 

apresentam grande defasagem na região, necessitando de aberturas de empresas e 
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de mão de obra qualificada para esse perfil. É necessário investir em cursos técnicos 

e capacitação para os serviços especializados, implantados conforme a necessidade 

da região. Outro ponto relevante é o encorajamento dos investimentos na área do 

turismo e lazer, principalmente o turismo rural. Observa-se que o turismo e o lazer 

ainda são pouco desenvolvidos, necessitando de incentivos em atrações turísticas 

para localidade, que é muito rica nesse sentido, inclusive em belezas naturais. Apostar 

no território é fortalecer a identidade territorial, social, cultural e de pertencimento, o 

que poderia melhor, inclusive, a problemática da evasão juvenil. Outra limitação 

percebida foi que há um conflito de gerações no comércio e na prestação de serviços, 

isso corre devido ao fato de que as mesmas pessoas mantêm os estabelecimentos 

há muito tempo. E não sentem necessidade de inovar seus negócios, pois a 

concorrência é quase inexistente. Somado a isso tem-se o fato de que os mais jovens 

poucos empreendem, levando à região a estagnação na econômica. Diane disso, o 

aumento de vagas no programa ‘Jovem Aprendiz’, com oportunidade para os que 

estudam no Ensino Médio em período integral, seria importante e consequentemente 

geraria maior articulação entre escola e mercado de trabalho.  

Além disso, concluiu-se que a região da 8ª ADR é fortalecida pelo agronegócio, 

no entanto este sistema tem gerado muitas vezes concentração de renda elevada nas 

mãos de poucos, ou seja, o agronegócio cria para a região da 8ª ADR milhões de reais 

ao ano em faturamento anual, no entanto o retorno para a sociedade desses 

empreendimentos agrícolas ainda é questionável, pois muitos dos grandes produtores 

investem seus recursos fora dos municípios de origem. No mais o agronegócio tem 

optado pela tecnologia e cada vez mais investido nesse setor, eliminando, em partes, 

a mão de obra humana necessária para a manutenção do maquinário. Diante dos 

fatos expostos no contexto da pesquisa detectou-se que há uma contradição no que 

se refere à análise da mão de obra para o mercado de trabalho, pois os trabalhadores 

da educação afirmam que a mão de obra é qualificada, no entanto, as lideranças 

afirmam ter problemas nesse sentido. Percebe-se, mais uma vez, um distanciamento 

nas articulações entre escola e trabalho, o que interfere na forma como o jovem se 

apresenta e é inserido no mundo do trabalho, gerando expectativas frustradas para a 

sua condição de aprendiz e futuro trabalhador. 

Em vista da conjuntura analisada observou-se que o índice de desenvolvimento 

humano regional é relativamente bom, no entanto a identificação do potencial dos 

alunos para adentrar o mercado de trabalho e contribuir economicamente para o 
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desenvolvimento regional levou a algumas premissas. Uma delas seria o jovem 

melhorar a sua formação por meio de cursos técnicos profissionalizantes pós-médio 

e inserir-se no ensino superior, pois segundo as lideranças regionais a formação do 

ensino médio somente não está garantindo a qualificação profissional desejada pelos 

mesmos.  

Outro ponto analisado foi que algumas localidades são mais produtivas em se 

tratando de agronegócio, outras um pouco menos, efetivando o trabalho da agricultura 

familiar. No entanto, essas regiões preocupam-se com a evasão do jovem do campo 

e da cadeia produtiva. O olhar para os jovens dessas regiões deveria ser mais 

abrangente, pois o que faz com que saiam de suas cidades é a continuação dos 

estudos, ou seja, muitos municípios não têm acesso ao Ensino Superior, levando o 

jovem a ir em busca de oportunidades em outros municípios. O potencial do mesmo 

poderia ser melhor aproveitado em todo os segmentos, visto que se incentivados a 

permanecer em seus locais de origem, a região poderia melhorar principalmente 

quando se fala de inovação para os negócios locais e regionais. Outro ângulo 

importante se referente às políticas públicas relacionadas à educação e ao 

desenvolvimento regional, já que com conforme está pesquisa, deixam a desejar. 

Nesse sentido, o amparo, a formação, a pesquisa e o empreendedorismo a região da 

8ª ADR necessitam de um olhar mais especifico. Salienta-se que os investimentos em 

infraestrutura nas escolas estão acontecendo de forma efetiva, mas os avanços para 

a qualificação e a profissionalização, atendendo a demanda estudantil ainda são 

deficientes, necessitando que sejam mais eficazes. Para tal, os governos poderiam 

buscar uma compreensão mais global do contexto regional e educacional que estão 

inseridos, se afastando de um modelo educacional “padrão” “pré-formatado”, 

almejando discussões amplas no âmbito regional e dentro das necessidades de cada 

município.  

Em decorrência do exposto, nota-se que algumas cidades da 8ª ADR enfrentem 

problemas em relação ao ensino médio integral, como sendo a única opção de 

estudos, pois diversos jovens são mão de obra para suas famílias, principalmente nos 

lugares onde a agricultura prevalece. Isso resulta em evasão das escolas locais. 

Esses jovens passam a estudar em cidades vizinhas que oferecem o período noturno 

e não frequentam o período integral. As instituições federais tais como (o IFSC e o 

IFC), não abrangem essa região da 8ª ADR, na qual seriam fundamentais para uma 

auxiliar na diminuição das taxas de evasão e, principalmente, contribuir para uma 
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melhor capacitação dessa juventude para o mercado de trabalho. A formação técnica 

profissionalizante de instituições como SENAC e SENAI abrangem somente a cidade 

de Campos Novos. Poucas escolas estaduais oferecem os cursos técnicos 

profissionalizantes. Das 11 escolas pesquisadas da rede estadual de ensino apenas 

2 oferecem cursos profissionalizantes, aponta-se aqui a falha da rede estadual no que 

tange a ampliação desses cursos. Nesse contexto, observa-se que a falta de 

profissionalização dos alunos do ensino médio não corresponde somente a uma falta 

de motivação e sim a falta de oportunidade da rede pública e privada em oferecer 

opções de estudo e capacitação para esses estudantes de ensino médio. Finalizando 

essa pesquisa detectou que a contribuição do ensino médio para o desenvolvimento 

regional ainda é inexpressiva, necessitando de apoio de todos os envolvidos para a 

melhora dos indicadores que envolve a educação e a economia local e regional. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

 

Juntamente com o questionário, será enviado o termo de consentimento livre e 

esclarecido aos entrevistados. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Convidamos o(a) Sr(a) para participar da Pesquisa O Ensino Médio na 8ª ADR 

e sua articulação com o Desenvolvimento Regional, sob a responsabilidade do 

pesquisador Kelli Regina Gonsalves dos Santos Assunção, a qual pretende investigar 

o contexto o Ensino Médio para o Desenvolvimento Regional. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de participação nas respostas 

de um questionário. 

 A pesquisa se justifica na necessidade de investigar o jovem aluno do ensino 

médio como se configura no aspecto do desenvolvimento de nossa região, levando 

em consideração a sua formação e o ingresso ao mercado de trabalho. 

Se depois de consentir em sua participação o Sr(a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase 

da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e 

sem nenhum prejuízo a sua pessoa.  

O(a) Sr(a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 

identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra 

informação, o(a) Sr(a) poderá entrar em contato com o pesquisadora: Kelli Regina 

Gonsalves dos Santos Assunção , pelo telefone (49)988930879, ou poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UnC, na Av. Presidente Nereu 

Ramos, 1071, Jardim do Moinho, Mafra-SC, telefone (47) 3641-5500 e/ou e-mail 

comitedeetica@unc.br 

 
 

Data: ___/ ____/ _____ 
 
________________________________ 
                     Assinatura  
 
 

mailto:comiteetica@unc.br
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Eu....................................................., abaixo assinado, responsável pela(o) 

escola........................................................................., autorizo a realização do 

estudo................................................................., a ser conduzido pelos pesquisadores 

abaixo relacionados. Fui informado pelo responsável do estudo sobre as 

características e objetivos da pesquisa, bem como das atividades que serão 

realizadas na instituição a qual represento. 

Declaro ter lido e concordar com a execução deste projeto nesta Instituição. 

 

Pesquisadores Envolvidos: Kelli Regina Gonsalves dos Santos Assunção. 

 

 

 

 

 

Campos Novos,........ de .......................de 2018 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 
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Questionário para Professores 

 
Escola:________________________________________________________ 
 
1.Situação funcional: (  ) Efetivo (  ) ACT  

2.Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino  

3.Tempo de serviço no Magistério:  

a) (  ) 1 a 5 anos  

b) (  ) 6 a 10 anos  

c) (  ) 11 a 15 anos  

d) (  ) 16 a 20 anos  

e) (  ) 21 a 30 anos  

f) (  ) mais de 30 anos  

 

4.Formação: 

a) (  ) Bacharel: (  ) concluído (  ) em curso  

b) (  ) Licenciatura: (  ) concluído (  ) em curso  

c) (  ) Especialização: (  ) concluído (  ) em curso  

d) (  ) Mestrado: (  ) concluído (  ) em curso  

e) (  ) Doutorado: (  ) concluído (  ) em curso  

 

5.Carga horária semanal de atuação no Ensino Médio:  

a) (  ) 10 horas  

b) (  ) 20 horas  

c) (  ) 30 horas  

d) (  ) 40 horas  

e) (  ) 50 horas  

f) (  ) 60 horas  

 

6.Possui habilitação na disciplina que atua no Ensino Médio?  

a)(  ) Sim     b) (  ) Não  

 

7.Tempo que atua no Ensino Médio:  

a) (  ) até 12 meses  

b) (  ) 13 meses a 36 meses  
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c) (  ) 37 meses a 60 meses  

d) (  ) Mais de 60 meses  

 

8. Diante da sistemática do ensino em 2018, qual sua percepção sobre os 

alunos oriundos do ensino médio quanto ao grau de articulação da sua autonomia de 

escolha profissional frente ao mercado de trabalho: 

a)(   )Muito grande      b)(   ) Grande       c)(   ) Pequeno  d)(   ) nenhum e) (  ) 
Não sei responder 

 

9. Diante das mudanças constantes do mercado de trabalho, você faz 

modificações em seu planejamento para acompanhar a demanda mercadológica? 

a)(   )  Sim      b)(   )  Não      Em caso positivo, com que frequência?  

a) (   ) Sempre    
b) (   )Frequentemente 
c) (   )Poucas Vezes 
d) (   )Raramente 
e) (   )Nunca. 

 

10.  Em que grau o professor contribui para a formação dos alunos do ensino 
médio nos aspectos:  

Item M

G 

G P N N

R 

Intelectual      

Profissional      

Social      

Socioafetivo      

 MG - Muito grande      G-  Grande       P -  Pequeno  N – nenhum (a)  NR – Não 
sei responder 

 

11.  Em que grau a escola contribui para a formação dos alunos do ensino 
médio nos aspectos:  

Item M

G 

G P N N

R 

Inserção no mercado de trabalho      

Estímulo ao  empreendedorismo      

Estímulo  a frequência no ensino superior      
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 MG - Muito grande      G- Grande       P - Pequeno N – nenhum (a) NR – Não 
sei responder 

 

12. Aspectos que deveriam passar por alterações nas escolas de ensino médio 
para melhorar a formação dos alunos 

Item M

G 

G P N N

R 

Inserção no mercado de trabalho      

Estímulo ao empreendedorismo      

Estímulo a frequência no ensino superior      

      

 MG - Muito grande      G-  Grande       P -  Pequeno  N – nenhum (a)  NR – Não 
sei responder 

 

13.Fatores que interferem na formação dos alunos do ensino médio. Marque 
com X a sua avaliação em ralação a cada item. 

Item C

T 

C

P 

I D

P 

D

T 

Estrutura curricular defasada      

Formação dos professores pouco 
sintonizada às tendências do ensino 

     

Falta de espaço  físico para aula      

Falta de material didático      

Falta de recursos pedagógicos      

Falta de acompanhamento pedagógico      

Rotatividade de professores      

Falta de cursos extracurriculares      

CT – Concordo totalmente; CP - Concordo parcialmente; I – Indiferente; DP - 
Discordo Parcialmente; DT - Discordo totalmente. 

14.Com que frequência o empresariado regional (8ª. ADR) interage com as 

escolas de ensino médio contribuindo para a formação para o mercado de trabalho: 

a) (   ) Sempre    
b) (   )Frequentemente 
c) (   )Poucas Vezes 
d) (   )Raramente 
e) (   )Nunca. 
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15.Em que grau a conclusão do ensino médio pelos jovens da 8ª. ADR contribui 

para o Desenvolvimento Regional ? 

a)(   )Muito grande      b)(   ) Grande       c)(   ) Pequeno  d)(   ) nenhum e) (  ) 
Não sei responder 

 

16.Com que frequência a temática abaixo é discutida nas aulas 

 

Item S F P

V 

R N 

Inovação       

Cooperativismo      

Empreendedorismo      

Desenvolvimento Regional      

Sustentabilidade Social      

Sustentabilidade Econômica      

Sustentabilidade Ecológica      

Sustentabilidade Espacial      

Sustentabilidade Cultural      

Outros: Quais?      

 S -  Sempre; F – Frequentemente; PV-  Poucas vezes; R – raramente; N –
nunca. 

 

17.Integração entre os setores da economia (primário, secundário e terciário) 

com as escolas que oferecem ensino médio. 

a)(   )Muito grande      b)(   ) Grande       c)(   ) Pequeno  d)(   ) nenhum e) (  ) 
Não sei responder 

18.Qual o grau de conhecimento sobre a Lei Federal  nº 13.415, de 16 de 

fevereiro de 2017 que reformulou o ensino médio. 

a)(   )Muito grande      b)(   ) Grande       c)(   ) Pequeno  d)(   ) nenhum e) (  ) 
Não sei responder 

19,Qual a avaliação que faz da escola em tempo integral aplicado ao ensino 

médio? 

a)(    ) Ótimo   b)(    ) Bom    c)(    ) Razoável   d)(    ) Ruim     e)(    ) Péssimo  
 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
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20.Qual o grau de conhecimento  Programa de Desenvolvimento e Redução 

das Desigualdades Regionais – Crescendo Juntos? 

a)(   )Muito grande      b)(   ) Grande       c)(   ) Pequeno  d)(   ) nenhum e) (  ) 
Não sei responder 

21.  Existem espaços de diálogos, debates, estudos e reflexões no cotidiano 

escolar? a)(   ) sim     b)(    ) não 

 

22.Em sua opinião, por que muitos alunos não concluem o nível médio no 

ensino regular?  

a) Período de escolarização muito longo 

b) Rigidez da avaliação/Reprovação 

c) Pouca atratividade pela escola 

d) Busca pelo mercado de trabalho 

e) Gravidez na adolescência 

f) Outro. Qual? 

 

23.Qual o maior benefício que a escola tem dado aos alunos?  

a) Conhecimento   

b) Relacionamentos   

c) Oportunidade profissional   

d) Oportunidade para continuar estudando 

e) Outros. Quais? 

 

24. Contribuições do  Ensino Médio  para desenvolvimento da  região 

Item CT CP I DP DT 

1. Formação de 
jovens conscientes para o 
exercício da cidadania 

     

2. Melhores 
perspectivas   de inclusão 
dos jovens no mercado de 
trabalho 

     

3. Melhores 
perspectivas para ingresso 
dos jovens  no Ensino 
Superior 

     

4. Melhoria no 
desempenho  do ENEM 
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5. Formar jovens 
com intenções futuras em 
interagir e contribuir para 
o desenvolvimento 
regional. 

     

6. Estimular o 
empreendedorismo por 
parte do aluno 

     

CT - Concordo  totalmente; CP - Concordo parcialmente; I – Indiferente; DP - Discordo 
Parcialmente; DT - Discordo  totalmente. 

 

25. Com que frequência o Poder Público estadual (Secretaria de Educação) 

apoia as escolas de ensino médio na busca pelo desenvolvimento Regional? 

a)  (   ) Sempre    
b) (   )Frequentemente 
c) (   )Poucas Vezes 
d) (   )Raramente 
e) (   )Nunca. 

 

26. Com que frequência a Agência de Desenvolvimento Regional apoia as 

escolas de ensino médio na busca pelo desenvolvimento Regional? 

a)  (   ) Sempre    
b) (   )Frequentemente 
c) (   )Poucas Vezes 
d) (   )Raramente 
e) (   )Nunca. 

 

27.Como avalia a qualificação de mão de obra do egresso do ensino médio? 

a)(    ) Ótimo   b)(    ) Bom    c)(    ) Razoável   d)(    ) Ruim     e)(    ) Péssimo  
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM GESTORES ESCOLARES 

 

Juntamente com o questionário, será enviado o termo de consentimento livre e 

esclarecido aos entrevistados. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Convidamos o(a) Sr(a) para participar da Pesquisa O Ensino Médio na 8ª ADR 

e sua articulação com o Desenvolvimento Regional, sob a responsabilidade do 

pesquisador Kelli Regina Gonsalves dos Santos Assunção, a qual pretende investigar 

o contexto o Ensino Médio para o Desenvolvimento Regional. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de participação nas respostas 

de um questionário. 

 A pesquisa se justifica na necessidade de investigar o jovem aluno do ensino 

médio como se configura no aspecto do desenvolvimento de nossa região, levando 

em consideração a sua formação e o ingresso ao mercado de trabalho. 

Se depois de consentir em sua participação o Sr(a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase 

da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e 

sem nenhum prejuízo a sua pessoa.  

O(a) Sr(a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 

identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra 

informação, o(a) Sr(a) poderá entrar em contato com o pesquisadora: Kelli Regina 

Gonsalves dos Santos Assunção , pelo telefone (49)988930879, ou poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UnC, na Av. Presidente Nereu 

Ramos, 1071, Jardim do Moinho, Mafra-SC, telefone (47) 3641-5500 e/ou e-mail 

comitedeetica@unc.br 

 
 

Data: ___/ ____/ _____ 
 
________________________________ 
                     Assinatura  
 
 

mailto:comiteetica@unc.br


155 

 

Eu....................................................., abaixo assinado, responsável pela(o) 

escola........................................................................., autorizo a realização do 

estudo................................................................., a ser conduzido pelos pesquisadores 

abaixo relacionados. Fui informado pelo responsável do estudo sobre as 

características e objetivos da pesquisa, bem como das atividades que serão 

realizadas na instituição a qual represento. 

Declaro ter lido e concordar com a execução deste projeto nesta Instituição. 

 

Pesquisadores Envolvidos: Kelli Regina Gonsalves dos Santos Assunção. 

 

 

 

 

 

Campos Novos,........ de .......................de 2018 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 
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Entrevista com Gestores Escolares 

 
Escola:________________________________________________________ 
 
1. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino  

2.Tempo de serviço no Magistério:  

g) (  ) 1 a 5 anos  

h) (  ) 6 a 10 anos  

i) (  ) 11 a 15 anos  

j) (  ) 16 a 20 anos  

k) (  ) 21 a 30 anos  

l) (  ) mais de 30 anos  

 

3.Formação: 

f) (  ) Bacharel: (  ) concluído (  ) em curso  

g) (  ) Licenciatura: (  ) concluído (  ) em curso  

h) (  ) Especialização: (  ) concluído (  ) em curso  

i) (  ) Mestrado: (  ) concluído (  ) em curso  

j) (  ) Doutorado: (  ) concluído (  ) em curso  

 

4. Diante da sistemática do ensino em 2018, qual sua percepção sobre os 

alunos oriundos do ensino médio quanto ao grau de articulação da sua autonomia de 

escolha profissional frente ao mercado de trabalho: 

a)(   )Muito grande      b)(   ) Grande       c)(   ) Pequeno  d)(   ) nenhum e) (  ) 
Não sei responder 

 

5. Diante das mudanças constantes do mercado de trabalho, você faz 

modificações em seu plano gestor para acompanhar a demanda mercadológica? 

a)(   )  Sim      b)(   )  Não      Em caso positivo, com que frequência?  

f) (   ) Sempre    
g) (   )Frequentemente 
h) (   )Poucas Vezes 
i) (   )Raramente 
j) (   )Nunca. 

 
 

6.  Em que grau a escola contribui para a formação dos alunos do ensino 
médio nos aspectos:  
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Item M

G 

G P N N

R 

Inserção no mercado de trabalho      

Estímulo ao  empreendedorismo      

Estímulo  a frequência no ensino superior      

      

 MG - Muito grande      G-  Grande       P -  Pequeno  N – nenhum (a)  NR – Não 
sei responder 

 

7. Quais aspectos deveria passar por alterações nas escolas de ensino médio 
para melhorar a formação dos alunos 

Item M

G 

G P N N

R 

Inserção no mercado de trabalho      

Estímulo ao empreendedorismo      

Estímulo a frequência no ensino superior      

      

 MG - Muito grande      G-  Grande       P -  Pequeno  N – nenhum (a)  NR – Não 
sei responder 

 

8.Fatores que interferem na formação dos alunos do ensino médio. Marque 
com X a sua avaliação em ralação a cada item. 

Item C

T 

C

P 

I D

P 

D

T 

Estrutura curricular defasada      

Formação dos professores pouco 
sintonizada às tendências do ensino 

     

Falta de espaço físico para aula      

Falta de material didático      

Falta de recursos pedagógicos      

Falta de acompanhamento pedagógico      

Rotatividade de professores      

Falta de cursos extracurriculares      

CT – Concordo totalmente; CP - Concordo parcialmente; I – Indiferente; DP - 
Discordo Parcialmente; DT - Discordo totalmente. 

 



158 

 

8.Com que frequência o empresariado regional (8ª. ADR) interage com as 

escolas de ensino médio contribuindo para a formação para o mercado de trabalho: 

f) (   ) Sempre    
g) (   )Frequentemente 
h) (   )Poucas Vezes 
i) (   )Raramente 
j) (   )Nunca. 

 

9.Em que grau a conclusão do ensino médio pelos jovens da 8ª. ADR contribui 

para o Desenvolvimento Regional ? 

a)(   )Muito grande      b)(   ) Grande       c)(   ) Pequeno  d)(   ) nenhum e) (  ) 
Não sei responder 

 

10.Com que frequência a temática abaixo é discutida nas reuniões 

pedagógicas. 

 

Item S F P

V 

R N 

Inovação       

Cooperativismo      

Empreendedorismo      

Desenvolvimento Regional      

Sustentabilidade Social      

Sustentabilidade Econômica      

Sustentabilidade Ecológica      

Sustentabilidade Espacial      

Sustentabilidade Cultural      

Outros: Quais?      

 S -  Sempre; F – Frequentemente; PV-  Poucas vezes; R – raramente; N –
nunca. 

 

11.Integração entre os setores da economia (primário, secundário e terciário) 

com as escolas que oferecem ensino médio. 

a)(   )Muito grande      b)(   ) Grande       c)(   ) Pequeno  d)(   ) nenhum e) (  ) 
Não sei responder 

 
12.Qual o grau de conhecimento sobre a Lei Federal  nº 13.415, de 16 de 

fevereiro de 2017 que reformulou o ensino médio. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
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a) (   ) Muito grande      b)(   ) Grande       c)(   ) Pequeno  d)(   ) nenhum e) (  ) 
Não sei responder 

13. Qual a avaliação que faz da escola em tempo integral aplicado ao ensino 

médio? 

a)(    ) Ótimo   b)(    ) Bom    c)(    ) Razoável   d)(    ) Ruim     e)(    ) Péssimo  
 

14.Qual o grau de conhecimento  Programa de Desenvolvimento e Redução 

das Desigualdades Regionais – Crescendo Juntos? 

a)(   )Muito grande      b)(   ) Grande       c)(   ) Pequeno  d)(   ) nenhum e) (  ) 
Não sei responder 

15.  Existem espaços de diálogos, debates, estudos e reflexões no cotidiano 

escolar? a)(   ) sim     b)(    ) não 

 

16.Em sua opinião, por que muitos alunos não concluem o nível médio no 

ensino regular?  

g) Período de escolarização muito longo 

h) Rigidez da avaliação/Reprovação 

i) Pouca atratividade pela escola 

j) Busca pelo mercado de trabalho 

k) Gravidez na adolescência 

l) Outro. Qual?_________________________________________________ 

 

17. Qual o maior benefício que a escola tem dado aos alunos?  

f) (   ) Conhecimento   

g) (   ) Relacionamentos   

h) (   ) Oportunidade profissional   

i) (   ) Oportunidade para continuar estudando 

j) (   ) Outros. Quais? 

 

18. Contribuições do Ensino Médio para desenvolvimento da  região 

Item CT CP I DP DT 

1. Formação de 
jovens conscientes para o 
exercício da cidadania 

     

2. Melhores 
perspectivas  de inclusão 
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dos jovens no mercado de 
trabalho 

3. Melhores 
perspectivas para ingresso 
dos jovens  no Ensino 
Superior 

     

4. Melhoria no 
desempenho  do ENEM 

     

5. Formar jovens 
com intenções futuras em 
interagir e contribuir para 
o desenvolvimento 
regional. 

     

6. Estimular o 
empreendedorismo por 
parte do aluno 

     

CT - Concordo  totalmente; CP - Concordo parcialmente; I – Indiferente; DP - Discordo 
Parcialmente; DT - Discordo  totalmente. 

 

19. Com que frequência o Poder Público estadual (Secretaria de Educação) 

apoia as escolas de ensino médio na busca pelo desenvolvimento Regional? 

f)  (   ) Sempre    
g) (   )Frequentemente 
h) (   )Poucas Vezes 
i) (   )Raramente 
j) (   )Nunca. 

 

20. Com que frequência a Agência de Desenvolvimento Regional apoia as 

escolas de ensino médio na busca pelo desenvolvimento Regional? 

f) (   ) Sempre    
g) (   )Frequentemente 
h) (   )Poucas Vezes 
i) (   )Raramente 
j) (   )Nunca. 

 

21.Como avalia a qualificação de mão de obra do egresso do ensino médio? 

a)(    ) Ótimo   b)(    ) Bom    c)(    ) Razoável   d)(    ) Ruim     e)(    ) Péssimo 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM AS LIDERANÇAS REGIONAIS 

 

Juntamente com o questionário, será enviado o termo de consentimento livre e 

esclarecido aos entrevistados. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Convidamos o(a) Sr(a) para participar da Pesquisa O Ensino Médio na 8ª ADR 

e sua articulação com o Desenvolvimento Regional, sob a responsabilidade do 

pesquisador Kelli Regina Gonsalves dos Santos Assunção, a qual pretende investigar 

o contexto o Ensino Médio para o Desenvolvimento Regional. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de participação nas respostas 

de um questionário. 

 A pesquisa se justifica na necessidade de investigar o jovem aluno do ensino 

médio como se configura no aspecto do desenvolvimento de nossa região, levando 

em consideração a sua formação e o ingresso ao mercado de trabalho. 

Se depois de consentir em sua participação o Sr(a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase 

da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e 

sem nenhum prejuízo a sua pessoa.  

O(a) Sr(a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 

identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra 

informação, o(a) Sr(a) poderá entrar em contato com o pesquisadora: Kelli Regina 

Gonsalves dos Santos Assunção , pelo telefone (49)988930879, ou poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UnC, na Av. Presidente Nereu 

Ramos, 1071, Jardim do Moinho, Mafra-SC, telefone (47) 3641-5500 e/ou e-mail 

comitedeetica@unc.br 

 
 

Data: ___/ ____/ _____ 
 
________________________________ 
                     Assinatura  
 
 

mailto:comiteetica@unc.br
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Eu....................................................., abaixo assinado, responsável pela(o) 

escola........................................................................., autorizo a realização do 

estudo................................................................., a ser conduzido pelos pesquisadores 

abaixo relacionados. Fui informado pelo responsável do estudo sobre as 

características e objetivos da pesquisa, bem como das atividades que serão 

realizadas na instituição a qual represento. 

Declaro ter lido e concordar com a execução deste projeto nesta Instituição. 

 

Pesquisadores Envolvidos: Kelli Regina Gonsalves dos Santos Assunção. 

 

 

 

 

 

Campos Novos,........ de .......................de 2018 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 
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Entrevista com as Lideranças Regionais 

 
Instituição______________________________________________________ 
 

1. Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino  

 

2. Formação: 

k) (  ) Bacharel: (  ) concluído (  ) em curso  

l) (  ) Licenciatura: (  ) concluído (  ) em curso  

m) (  ) Especialização: (  ) concluído (  ) em curso  

n) (  ) Mestrado: (  ) concluído (  ) em curso  

o) (  ) Doutorado: (  ) concluído (  ) em curso  

 

3. Diante da sistemática do ensino em 2018, qual sua percepção sobre os 

alunos oriundos do ensino médio quanto ao grau de articulação da sua autonomia de 

escolha profissional frente ao mercado de trabalho: 

a)(   )Muito grande      b)(   ) Grande       c)(   ) Pequeno  d)(   ) nenhum e) (  ) 
Não sei responder 

 

4.  Em sua concepção em que grau a escola contribui para a formação dos 
alunos do ensino médio nos aspectos:  

Item M

G 

G P N N

R 

Inserção no mercado de trabalho      

Estímulo ao  empreendedorismo      

Estímulo  a frequência no ensino superior      

      

 MG - Muito grande      G-  Grande       P -  Pequeno  N – nenhum (a)  NR – Não 
sei responder 

 

5. Quais aspectos deveria passar por alterações nas escolas de ensino médio 
para melhorar a formação dos alunos 

Item M

G 

G P N N

R 

Inserção no mercado de trabalho      

Estímulo ao empreendedorismo      

Estímulo a frequência no ensino superior      
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 MG - Muito grande      G-  Grande       P -  Pequeno  N – nenhum (a)  NR – Não 
sei responder 

 

1. Fatores que interferem na formação dos alunos do ensino médio. Marque com 
X a sua avaliação em ralação a cada item. 

Item C

T 

C

P 

I D

P 

D

T 

Estrutura curricular defasada      

Formação dos professores pouco 
sintonizada às tendências do ensino 

     

Falta de espaço físico para aula      

Falta de material didático      

Falta de recursos pedagógicos      

Falta de acompanhamento pedagógico      

Rotatividade de professores      

Falta de cursos extracurriculares      

CT – Concordo totalmente; CP - Concordo parcialmente; I – Indiferente; DP - 
Discordo Parcialmente; DT - Discordo totalmente. 

 

7.Com que frequência o empresariado regional (8ª. ADR) interage com as 

escolas de ensino médio contribuindo para a formação para o mercado de trabalho: 

k) (   ) Sempre    
l) (   )Frequentemente 
m) (   )Poucas Vezes 
n) (   )Raramente 
o) (   )Nunca. 

 

8.Em que grau a conclusão do ensino médio pelos jovens da 8ª. ADR contribui 

para o Desenvolvimento Regional ? 

a)(   )Muito grande      b)(   ) Grande       c)(   ) Pequeno  d)(   ) nenhum e) (  ) 
Não sei responder 

 

9.Com que frequência a temática abaixo é discutida na sua instituição  

 

Item S F P

V 

R N 

Inovação       
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Cooperativismo      

Empreendedorismo      

Desenvolvimento Regional      

Sustentabilidade Social      

Sustentabilidade Econômica      

Sustentabilidade Ecológica      

Sustentabilidade Espacial      

Sustentabilidade Cultural      

Outros: Quais?      

 S -  Sempre; F – Frequentemente; PV-  Poucas vezes; R – raramente; N –
nunca. 

 

10.Integração entre os setores da economia (primário, secundário e terciário) 

com as escolas que oferecem ensino médio. 

a)(   )Muito grande      b)(   ) Grande       c)(   ) Pequeno  d)(   ) nenhum e) (  ) 
Não sei responder 

 
11. Qual o grau de conhecimento sobre a Lei Federal  nº 13.415, de 16 de 

fevereiro de 2017 que reformulou o ensino médio. 

a) (   ) Muito grande      b)(   ) Grande       c)(   ) Pequeno  d)(   ) nenhum e) (  ) 
Não sei responder 

 

12. Qual a avaliação que faz da escola em tempo integral aplicado ao ensino 

médio? 

a)(    ) Ótimo   b)(    ) Bom    c)(    ) Razoável   d)(    ) Ruim     e)(    ) Péssimo  
 

13.Qual o grau de conhecimento  Programa de Desenvolvimento e Redução 

das Desigualdades Regionais – Crescendo Juntos? 

a)(   )Muito grande      b)(   ) Grande       c)(   ) Pequeno  d)(   ) nenhum e) (  ) 
Não sei responder 

 

14.Em sua opinião, por que muitos alunos não concluem o nível médio no 

ensino regular?  

a)Período de escolarização muito longo 

b)Rigidez da avaliação/Reprovação 

c)Pouca atratividade pela escola 

d)Busca pelo mercado de trabalho 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
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e)Gravidez na adolescência 

f)Outro. 

Qual?_________________________________________________ 

 

15. Qual o maior benefício que a escola tem dado aos alunos?  

(   ) Conhecimento  (   ) Relacionamentos  (   ) Oportunidade profissional   

(   ) Oportunidade para continuar estudando (   ) Outros. Quais? 

 

16. Contribuições do Ensino Médio para desenvolvimento da  região 

Item CT CP I DP DT 

1. Formação de 
jovens conscientes para o 
exercício da cidadania 

     

2. Melhores 
perspectivas  de inclusão 
dos jovens no mercado de 
trabalho 

     

3. Melhores 
perspectivas para ingresso 
dos jovens  no Ensino 
Superior 

     

4. Melhoria no 
desempenho do ENEM 

     

5. Formar jovens 
com intenções futuras em 
interagir e contribuir para 
o desenvolvimento 
regional. 

     

6. Estimular o 
empreendedorismo por 
parte do aluno 

     

CT - Concordo  totalmente; CP - Concordo parcialmente; I – Indiferente; DP - Discordo 
Parcialmente; DT - Discordo  totalmente. 

 

17. Com que frequência o Poder Público estadual (Secretaria de Educação) 

apoia as escolas de ensino médio na busca pelo desenvolvimento Regional? 

k)  (   ) Sempre    
l) (   )Frequentemente 
m) (   )Poucas Vezes 
n) (   )Raramente 
o) (   )Nunca. 
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18. Com que frequência a Agência de Desenvolvimento Regional apoia as 

escolas de ensino médio na busca pelo desenvolvimento Regional? 

k) (   ) Sempre    
l) (   )Frequentemente 
m) (   )Poucas Vezes 
n) (   )Raramente 
o) (   ) Nunca. 

 

19 .Como avalia a qualificação de mão de obra do egresso do ensino médio? 

a)(    ) Ótimo   b)(    ) Bom    c)(    ) Razoável   d)(    ) Ruim     e)(    ) Péssimo 
 
 

20. Em sua concepção qual formação mais se adequaria ao perfil econômico 

da região, ou qual área se encontra em grande defasagem? 

 

 

 
 
 
 


