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RESUMO
Os Cerrados do Centro-Norte do Brasil ou MATOPIBA são uma região onde estão surgindo polos de expansão
da agricultura moderna e tecnificada. Este crescente desenvolvimento agropecuário tem grande influência no
desenvolvimento econômico sustentável da região, com potencial de trazer condições para a criação de ações
e de políticas públicas voltadas para a melhoria de vida da população. Essas transformações também trazem
uma demanda crescente por capacitação e ampliação da educação. Essa demanda pela melhoria e expansão
da educação encontra diversos desafios frente às demandas exigidas pela agricultura moderna e em expansão.
O projeto de pesquisa FAPESP “Mapeamento das Metas do Plano Nacional de Educação 2014-2024 na Região
dos Cerrados do Centro-Norte do Brasil: Um Estudo Quantitativo e Qualitativo” parte do princípio de que a
economia gerada pelo agronegócio na região tem influência direta sobre os indicadores educacionais. A partir
de um conjunto de metas propostas pelo Plano Nacional de Educação (PNE) Lei nº 13.005/2014 voltadas para
a Educação Básica e ensino profissionalizante, busca-se estabelecer e discutir criticamente as relações entre o
crescimento econômico da região e a melhoria da qualidade de vida local, mais especificamente no tema da
educação.

Palavras-chaves: Plano Nacional de Educação; Educação Básica; Indicadores
Educacionais.
Os cerrados do Centro-Norte do Brasil são uma região que recobre parcialmente os
estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e onde surgem novos polos de expansão da
agricultura moderna brasileira (ALVES, 2015). As mudanças verificadas nessa região indicam
alterações importantes na estrutura produtiva regional, concretizadas pela introdução novas
tecnologias e de novos agentes socioeconômicos voltados para atender às demandas do setor
agropecuário (ALVES, 2015).
Do ponto de vista da educação, o agronegócio moderno e tecnificado possui uma
demanda crescente por capacitação. A dinâmica para atender essa demanda, entretanto, não
se propaga da mesma maneira para todos os municípios da região. A maior parte desses
municípios, mesmo com o aumento da modernização agrícola no campo, não apresenta uma
dinamização na sua economia. Certos municípios tiveram áreas urbanas que ganharam
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Outros
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desempenho no que diz respeito à sua articulação na rede urbana regional (ALVES, 2015).
O projeto de pesquisa FAPESP “Mapeamento das Metas do Plano Nacional de
Educação 2014-2024 na Região dos Cerrados do Centro-Norte do Brasil: Um Estudo
Quantitativo e Qualitativo” assume que a nova economia gerada pelo agronegócio na região
de estudo representa ou influencia diretamente os indicadores educacionais. A partir de um
conjunto de metas propostas pelo Plano Nacional de Educação (PNE) Lei nº 13.005/2014
voltadas para a Educação Básica e ensino profissionalizante, busca-se estabelecer e discutir
criticamente as relações entre o crescimento econômico da região e a melhoria da qualidade
de vida local. Busca avaliar em que medida e em quais os níveis de impacto essas metas
estão sendo alcançadas, especialmente naquelas áreas de abrangência de municípios que
compõem o recorte regional da região dos cerrados do Centro-Norte do Brasil.
A partir das análises de Alves (2015) para a região do Centro-Norte do Brasil, foram
elencados municípios que possuem características em comum, passíveis de verificação dos
impactos das metas do PNE. A lista de municípios com essas características está na Tabela
01.
Tabela 1: Municípios de abrangência da região de estudo do Centro-Norte do
Brasil.
SUB-REGIÃO

MUNICÍPIOS

Oeste da Bahia

Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, São Desiderio,

Mesorregião Extremo Oeste Baiano

Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia e Formosa
do Rio Preto

Leste do Tocantins

Dianópolis, Campos Lindos, Pedro Afonso, Porto

Mesorregião Oriental do Tocantins

Nacional, Almas e Santa Rosa do Tocantins

Sul do Piauí

Uruçuí, Bom Jesus, Santa Filomena, Monte Alegre do

Mesorregião Sudoeste Piauiense

Piauí, Redenção do Gurguéia e Corrente

Sul do Maranhão

Balsas, Alto Parnaíba, Benedito Leite, São Raimundo

Mesorregião Sul Maranhense

das Mangabeiras, Carolina e Porto Franco

Ao analisar o Plano Nacional de Educação (BRASIL,2014), foram escolhidas metas
relacionadas à Educação Básica que potencialmente podem gerar impactos no
desenvolvimento econômico e social da região. Elas serviram para o mapeamento inicial das
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condições educacionais da região e para a seleção de indicadores específicos em cada meta.
Essas metas e indicadores estão listados na tabela 2.
Tabela 2: Metas do PNE selecionadas para o projeto de pesquisa (BRASIL, 2014).
META

INDICADOR
Percentual de crianças que frequentam a Educação Infantil de 0 a 3

Meta 1 - a Educação Infantil,

anos (creche) e de 4 a 5 anos (Pré-escola)

Meta 2 - o Ensino Fundamental

básica
Percentual da população de 18 a 29 anos com o mínimo de 12 anos

Meta 8 – Escolaridade Média
–

9

Alfabetização

de estudo no último ano de vigência do PNE
e

alfabetismo funcional de jovens
e adultos.
Meta

10

-

a

(nove anos)
Percentual da população de 15 a 17 anos nesta etapa da educação

Meta 3 - o Ensino Médio,

Meta

Percentual da população de 6 a 14 anos no ensino fundamental

Elevação da taxa de alfabetização da população com 15 anos ou
mais até 2015 e o fim do analfabetismo até o final deste PNE

modalidade

Educação de Jovens e Adultos -

Percentual de matrículas na EJA (integrada ao ensino profissional)

EJA
Meta

11

-

a

Educação

Profissional Técnica de nível

Percentual de matrículas no ensino médio profissionalizante

médio
Percentual de matrícula no ensino superior olhando para as

Meta 12 - o Ensino Superior
Meta

15

-

Formação

oportunidades dos egressos do ensino médio
de

Professor de Ed. Básica no Ens.
Superior

Percentual de professores da Educação Básica com formação no
ensino superior

A partir de um olhar detalhado sobre metas do PNE 2014-2024 e da situação
educacional dos municípios, faz-se necessário destacar algumas perguntas orientadoras para
a pesquisa:
A nova economia agrega transformações na educação regional em seus diferentes
níveis? De que maneira tais transformações são detectadas nos indicadores educacionais?
Em que medida a economia do agronegócio nos municípios contribui diretamente para o
desempenho das metas educacionais? Em quais dos municípios a economia do agronegócio
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tem mais impacto e em quais deles possui menos impacto na educação? Em quais das metas
educacionais esse fenômeno apresenta maior poder de impacto?
Em um levantamento preliminar e considerando os 24 municípios escolhidos e as 9
metas, a título de exemplo, usaremos a Meta 1 universalização da Educação Infantil – Pré
Escola até 2016 e a Meta 15 profissionais da educação básica com formação superior para
apresentar um breve quadro da região.
Na Meta 1, o Piauí tem efetivado a ampliação desse atendimento com um percentual
de 93,9% das matrículas. O Tocantins está com o menor percentual (67,4%). Para os
munícipios, Redenção do Gurguéia (PI) apresenta o índice de 95,9% dos atendimentos,
enquanto o município que mais se distancia da meta estabelecida é Santa Rosa do Tocantins
(TO) com 43,6% (LEITE; PALMEN, 2017).
Na Meta 15, o Tocantins conta com 49,3% do indicador, o estado de Piauí com 38,9%,
o estado da Bahia com 28,9% e o estado do Maranhão com 25,2%. Para os municípios,
Dianópolis (TO) possui a maior presença de docentes com Ensino Superior (56,7%). O menor
índice de professores formados no ensino superior é encontrado em Riachão das Neves (BA),
com apenas 5,6% (LEITE; PALMEN, 2017).
Buscou-se estabelecer aqui as primeiras relações entre o desenvolvimento da região e
as metas associadas à Educação Básica no PNE (2014-2024) a partir desses indicadores
disponíveis. Com um olhar municipal para a região dos cerrados do Centro-Norte do Brasil,
temos os desafios de compreender a realidade educacional e o compromisso de garantir e
estimular o debate sobre a avaliação da implementação do atual PNE (2014-2024), uma vez
que o plano é nacional, mas se efetiva nos municípios.
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