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INTRODUÇÃO:

A pesquisa faz parte do Departamento de Políticas, Administração e Sistemas

Educacionais (DEPASE) da Faculdade de Educação da Unicamp e é alocada na Linha de

Pesquisa 5 – Estado, Políticas Públicas e Educação no Programa de Pós-Graduação da

Faculdade de Educação da Unicamp.

O novo Ensino Médio foi aprovado pela lei nº 13.415/2017 e uma das propostas

presentes é a possibilidade de iniciar um itinerário formativo que permitirá que o aluno se

aprofunde em uma ou mais áreas de conhecimento ou ainda escolha uma formação técnica e

profissional. As redes de ensino terão autonomia para definir quais os itinerários formativos

que irão ofertar, considerando a participação da comunidade escolar e a relevância para o

contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino (BRASIL, 2017).

Pensando nisso, a presente iniciação científica buscou analisar o caso do estado

maranhense, uma vez que o mesmo pertence a região de planejamento do MATOPIBA, no

qual o complexo agrícola possui grande relevância na economia interna do estado e no

próprio País. Tamanha importância dessa região de planejamento que, segundo Castillo e

Bernardes (2019), a dinâmica do MATOPIBA, ocorrem pela regulação das ações dos

governos estaduais, que objetivam impulsionar o desenvolvimento econômico através de

políticas públicas, incentivos fiscais e investimentos em infraestrutura logística e, como

também, pelas inserção e estratégias das grandes empresas do agronegócio globalizado.

Nesse sentido, o objetivo principal desta pesquisa foi analisar de que forma o fator

econômico do Estado do Maranhão pode influenciar e se beneficiar dos itinerários formativos,

por meio de suas necessidades/demandas específicas e também objetivou-se compreender

se tais itinerários podem acentuar as desigualdades.
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METODOLOGIA:
A hipótese levantada inicialmente era de que o itinerário formativo seria influenciado

pelas demandas econômicas de cada região de abrangência da escola e, por consequência,

os cursos de formação técnicas e profissionais seriam ofertados de acordo com tais

necessidades. Desse modo, os diferentes setores econômicos poderiam se beneficiar da

implementação do “novo ensino médio”, em especial o setor do agronegócio, podendo

acentuar as desigualdades. Para investigar cada uma das hipóteses, foram guiadas pesquisas

bibliográficas.

Foram analisados neste trabalho a Lei de número lei nº 13.415/2017, que

regulamentou a reforma do ensino médio, possibilitando seguir uma formação técnica;

informações referentes ao novo ensino médio e acompanhando as atualizações das

audiências públicas para definição dos itinerários formativos no site da Secretaria de Estado

da Educação (Seduc) do governo do Maranhão.

No levantamento da bibliografia foram elencados artigos que analisam o novo ensino

médio e as problemáticas que tangenciam os itinerários formativos; textos e artigos que tratam

sobre a região de planejamento do MATOPIBA, uma vez que, essa região foi institucionalizada

pela Embrapa Territorial com fins de estabelecer investimentos do governo federal para

fomentar a expansão do agronegócio e exportações, sendo, portanto, um eixo importante para

a compreensão da dinâmica interna do Estado do Maranhão.

Foram levantados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

relacionados ao número de estabelecimentos do ensino médio regular, em cada município do

estado do Maranhão, nas diferentes categorias de ensino (particular, estadual e federal); ainda

foi buscado ao longo da pesquisa dados quantitativos referente ao peso dos diferentes setores

no PIB do estado maranhense, com base nos dados do IBGE para compreensão do quadro

econômico do estado.

Está sendo analisado e revisado o “Documento Curricular Maranhense - Ensino Médio”

de 2022 realizado pela Secretaria Estadual de Educação que objetiva orientar as equipes

escolares no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas no âmbito das escolas. Será

feita também a análise documental dos materiais coletados, buscando selecionar os dados

apropriados para o desenvolvimento do documento final da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

No ensaio “mobilidade geográfica e acessibilidade: uma proposição teórica” de Ricardo

Castillo (2017), temos de um lado as interações efetivamente realizadas, e, de outro, as
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interações impedidas de se realizar pela circunstância instável do jogo das forças entre os

agentes da regulação do território, instaurando-se, assim, um determinado uso do território

(SANTOS, 1996, apud CASTILLO, 2017). Em outras palavras, as formas que preenchem o

espaço - escolas, vias públicas, postos de saúde, empresas, etc.-, assim como as ações que

regulam os mesmos, agem como testemunhos dos agentes vencedores de um dado momento

da história.

Nora Krawczyk e Celso Ferretti fazem um apontamento parecido no artigo “ Flexibilizar

para quê” de 2017, sobre as políticas governamentais em geral que, segundo eles, são

resultados de embates e negociações que envolvem diferentes agentes sociais com projetos e

forças antagônicas. Desse modo, pode-se afirmar que, a trajetória traçada pela educação

brasileira também conta a história vencedora, dentre outros rumos que poderiam ser

propostos à educação e, neste caso específico, o “novo ensino médio” solidifica a vitória do

setor empresarial sobre a última etapa do ensino básico.

Monica Ribeiro da Silva e Leda Scheibe (2017) afirmam que a atual reforma está

sustentada na defesa da necessidade de adequação do ensino médio a requisitos postos pelo

mercado de trabalho e pelas necessidades do setor empresarial. Um dos principais

argumentos que sustentava a defesa da aprovação da reforma era o “protagonismo juvenil”

que permitiria uma maior flexibilização curricular, com destaque para os itinerários formativos

(QUADROS; KRAWCZYK, 2021).

Ao longo de 2019 até 2021, foram desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Educação

ações de escuta e rodas de conversa, envolvendo estudantes, professores(as),

coordenadores(as) e gestores(as) das Unidades Regionais de Educação e Escolares, no

estado do Maranhão, com o objetivo de discutir o “novo ensino médio”, realizar um

“diagnóstico das tendências dos jovens, valorizando o protagonismo estudantil” (MARANHÃO,

2022, p. 110) e elaborar a partir dessas discussões o "Documento Curricular Maranhense”

para o ensino médio.

O documento Curricular do Território Maranhense (2022) tem como função orientar as

equipes escolares no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas no âmbito das escolas.

Dentre os tópicos abordados no documento, foi reservado um tópico específico para abordar a

educação técnica profissional e o 5º itinerário formativo. Referente a esse tópico, o documento

aponta que, no âmbito da rede de ensino público do Maranhão:

“compreenderá programas e cursos que promovam a formação e/ou
qualificação profissional de estudantes para o desenvolvimento de trajetórias de
vida e carreira profissional vinculadas às atuais ocupações, contextos
econômicos locais e regionais e exigências da sociedade produtiva
contemporânea.” (MARANHÃO, 2022, p. 140)
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É também apontado no documento curricular a pretensão de dar condições aos

jovens para o prosseguimento de seus estudos e garantir uma formação mais adequada para

sua inserção no mundo do trabalho. Neste sentido, o ensino médio tem sido visto como um

meio para o mercado de trabalho onde há a visão de que o jovem pode ser mão de obra de

acordo com as demandas de uma determinada região, com isso, desrespeitando a

possibilidade destes, de acesso a outros rumos.

CONCLUSÕES:

A pesquisa encontra-se ainda em andamento, em fase de contemplação e revisão da

bibliografia relacionada e levantamento e tratamento de dados.
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