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EIXO: 1. EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

RESUMO O presente artigo apresenta um breve histórico sobre as políticas públicas para a educação

profissional no Brasil e a sua dualidade entre formação para a classe dominante e formação para os menos

favorecidos que esteve presente nas reformas educacionais. Os fatos apresentados estão pautados antes e

depois da promulgação da Lei Nº 9.394/1996. Em seguida analisamos os dados da educação profissional

técnica (EPT) de nível médio, no estado de Sergipe, com base no que estabelece a meta 11, do PEE/SE, e

suas respectivas estratégias. A matrícula na EPT de nível médio apresentou um crescimento superior a

300% entre os anos de 2007 e 2015, sendo o segmento privado aquele em que há maior concentração. A

forma de oferta subsequente é a que apresenta maior número de matrículas nas esferas federal, estadual e

privada. São muitos os desafios e fragilidades a serem superados para o alcance da meta 11. ABSTRACT

This study presents a brief history of public policies for professional education in Brazil and its duality

between training for the ruling class and training for the less fortunate that was evidenced in educational

reforms. The presented are guided before and after the enactment of Law No. 9.394 / 1996. Then we

analyze the data of the mid-level technical professional education (EPT) in Sergipe, based on what is

established on the goal 11, of PEE/SE, and their respective strategies. Enrollment in the mid-level of EPT had

a growth of 300 % between 2007 and 2015 , with higher concentration on the private sector. Subsequent

offer is the one with higher enrollment in federal, state and private spheres. There are many challenges and

weaknesses to be overcome to achieve the goal 11.

1. UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

O ensino profissional nasce, no Brasil, com um caráter meramente assistencialista de apoio às crianças órfãs

(século XIX). No início do século XX, com a criação das Escolas de Aprendizes Artífices, cujo objetivo era
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capacitar os jovens da classe pobre para atender a demanda econômica da época, é que se tem o primeiro

marco político da educação profissional. A educação propedêutica era o que distinguia a elite letrada do

restante da população.

Esse caráter propedêutico assumido pelo ensino secundário, somado ao seu conteúdo

humanístico, fruto da aversão a todo tipo de ensino profissionalizante, próprio de

qualquer sistema escolar fundado numa ordem social escravocrata, sobreviveu até há

pouco e constituiu o fator mesmo do atraso cultural de nossas escolas. (ROMANELLI,

p.39, 1978)

A partir de 1930, iniciaram as reformas educacionais sendo a primeira conhecida

como Francisco Campos. O ensino secundário, o profissional, o comercial e o superior

foram regulamentados e organizados a partir dessa reforma. O Manifesto dos

Pioneiros da Educação Nova, publicado em 1932, propôs um sistema educacional

unificado, sem a dualidade: ensino para os pobres e ensino para os ricos. Para

Ribeiro,

Ao proporem um novo tipo de homem para a sociedade capitalista e defenderem

princípios ditos democráticos e, portanto, o direito de todos se desenvolverem

segundo o modelo proposto de ser humano, esquecem o fato fundamental desta

sociedade, que é o de estar ainda dividida em termos de condição humana entre os

que detêm os meios de produção, isto é, entre dominantes e dominados (RIBEIRO,

p.116, 1981) Em 1934, com a promulgação da nova Constituição, foi fixado o Plano

Nacional de Educação; enquanto a Constituição de 1937 legitimou, em seu artigo 129,

a educação profissional como educação dos pobres: “O ensino pré-vocacional

profissional destinado às classes menos favorecidas é em matéria de educação o

primeiro dever de Estado.” Durante o período do Estado Novo (1937 – 1945), foi

instituído o conjunto de Leis Orgânicas do Ensino, chamado de Reforma Capanema

que organizou o ensino industrial, o secundário, reformou o ensino comercial e criou o

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Já a organização do ensino

agrícola e do ensino normal aconteceu em 1946, durante o Governo Provisório. Ainda

que essa reforma tenha trazido avanços em termos de organização, deu continuidade

ao sistema educacional desarticulado em seus “ramos e graus”, gerando uma

dualidade estrutural. As Escolas de Aprendizes Artífices foram transformadas em

Escolas Técnicas Federais. (ROMANELLI, 1978; ARANHA, 1989). A equivalência entre

os cursos de “grau médio” para fins de matrícula no “ciclo colegial” e nos cursos

superiores foi estabelecida pela Lei nº 1.821, de 12 de março de 1953 e mantida pela
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Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 – Lei de Diretrizes e Bases (LDB)- de forma

equivocada. Segundo Kuenzer,

Embora se constitua em inequívoco avanço, a equivalência não supera a dualidade

estrutural, uma vez que continuam a existir dois ramos distintos de ensino, para

distintas clientelas, voltados para necessidades bem definidas da divisão do trabalho,

de modo a formar trabalhadores instrumentais e intelectuais através de diferentes

projetos pedagógicos. (KUENZER, p.29, 2002) Com a reforma de 1971[1] a educação

profissional tornou-se obrigatória no ensino do segundo grau (ensino médio). Porém

essa tentativa de solucionar a dualidade existente no sistema educacional, não logrou

êxito e corroborou para a perda de identidade desse grau de ensino. Essa

obrigatoriedade foi consequência de acordos assinados entre o governo brasileiro e a

United States Aid International Development (USAID) que “(...) demonstravam a

intenção de se ampliar ao máximo as matrículas nos cursos técnicos e de promover

uma formação de mão-de-obra acelerada e nos moldes exigidos pela divisão

internacional do trabalho.” (Frigotto, Ciavatta, Ramos, p.33, 2005). Somente em

1982[2] a profissionalização no ensino do segundo grau tornou-se facultativa. A

Constituição Cidadã, em seu artigo 205, prevê que a educação tem por objetivo o

pleno desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo para o exercício da cidadania

e sua qualificação para o trabalho, aí definido como princípio educativo que vai além

do aprender fazendo. Cabe aqui ressaltar que

O trabalho como princípio educativo, então, não é, primeiro e sobretudo, uma técnica

didática ou metodológica no processo de aprendizagem, mas um princípio ético

político. Dentro desta perspectiva, o trabalho é, ao mesmo tempo, um dever e um

direito. Um dever por ser justo que todos colaborem na produção dos bens materiais,

culturais e simbólicos, fundamentais à produção da vida humana. Um direito pelo fato

de o ser humano se constituir em um ser da natureza que necessita estabelecer, por

sua ação consciente, um metabolismo com o meio natural, transformando em bens,

para sua produção e reprodução. (FRIGOTTO, p.60-61, 2012) Em 1996 foi

promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional[3] (LDBEN) que

concebeu, em seu texto original, a educação profissional como integrada às diferentes

formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia. Também estabeleceu que

atendida a formação geral do educando, o ensino médio poderia prepara-lo para

exercer profissões técnicas. Logo a educação básica é imprescindível para a educação

profissional. A oferta da educação profissional foi regulamentada pelo Decreto nº

2.208, de 17 de abril de 1997, que estabeleceu a separação entre o ensino médio e a
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educação profissional de nível técnico, indo de encontro ao estabelecido pela LDBEN.

Essa desintegração foi justificada pela necessidade do mercado. O Decreto nº 5.154,

de 23 de julho de 2004, revogou o Decreto 2.208/1997, passando a possibilitar, em

único curso, a oferta do ensino médio e habilitação técnica. A articulação entre o

ensino médio e o técnico foi favorecida pela publicação do Decreto 5.154/2004, da Lei

11.195/2005, da Lei 11.741/2008 e da Lei 11.892/2008. Esses marcos legais também

favoreceram a expansão da rede federal de educação profissional. Com a aprovação

do Plano Nacional de Educação (PNE)[4], instituído pela Lei nº 13.005, de 24 de junho

de 2014, com duração decenal, tem-se um grande desafio a ser cumprido para que se

possa alavancar os índices da educação brasileira, reduzindo as desigualdades sociais.

A meta 11 do PNE trata da educação profissional técnica (EPT) de nível médio e deve

triplicar o número de matrículas, com a garantia de qualidade na oferta, bem como

que a expansão ocorra em pelo menos 50% no segmento público. Com a meta 11

pretende-se elevar a escolaridade dos discentes brasileiros, atrelada a formação

profissional. Em 2015, o estado de Sergipe aprovou seu primeiro Plano Estadual de

Educação (PEE/SE)[5] e em sua meta 11 assumiu o compromisso de triplicar as

matrículas da EPT de nível médio e expandir em pelo menos 50% no segmento

público, com qualidade. Tanto o PNE quanto o PEE/SE são articuladores de políticas

públicas educacionais Após um breve histórico da educação profissional, analisaremos

os dados da EPT de nível médio em Sergipe, com base no que estabelece o PEE/SE

para o período 2015-2025. 2- A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL

MÉDIO EM SERGIPE O direito à educação e à profissionalização é assegurado à

criança, ao adolescente e ao jovem no artigo 227 da Constituição Federal. Em seu

artigo 39 a LDBEN preconiza que “a educação profissional e tecnológica, no

cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e

modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia”. A

educação profissional e tecnológica abrange cursos de formação inicial e continuada

(FIC) ou qualificação profissional; de educação profissional técnica de nível médio e de

educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. A EPT de nível

médio tem sua finalidade estabelecida no artigo 5º, da Resolução CNE/CEB Nº 06, de

20 de setembro de 2012, que Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a

Educação Profissional Técnica de Nível Médio: “proporcionar ao estudante

conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício

profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos,

sócio-históricos e culturais”. Pode ser desenvolvida nas formas articulada ao ensino

médio (integrada ou concomitante) ou subsequente. Ao articular o ensino médio à
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educação profissional, não deve haver prejuízo na formação geral, conforme preconiza

a Resolução CNE/CEB Nº 02, de 30 de janeiro de 2012, que define as Diretrizes

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio,

Art. 7º A organização curricular do Ensino Médio tem uma base nacional comum e

uma parte diversificada que não devem constituir blocos distintos, mas um todo

integrado, de modo a garantir tanto conhecimentos e saberes comuns necessários a

todos os estudantes, quanto uma formação que considere a diversidade e as

características locais e especificidades regionais. (BRASIL, 2012) O público-alvo da

integrada são os jovens que concluíram o ensino fundamental, enquanto a

concomitante é destinada aos jovens que ingressem ou já estejam cursando o ensino

médio. Os que já concluíram o ensino médio são o público-alvo da forma

subsequente. Cabe aos sistemas de ensino fazer a opção pela(s) forma(s) que

atenda(m) a sua proposta pedagógica. A forma integrada é oferecida na mesma

instituição de ensino com matrícula única para o discente, enquanto a forma

concomitante pode ser ofertada na mesma instituição ou em instituições de ensino

distintas, o que pressupõe matrículas distintas. O parágrafo único do artigo 36-A da

LDBEN preconiza que “a preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a

habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de

ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação

profissional”. No inciso VI do artigo 14, da Resolução CNE/CEB Nº 02/2012 são

estabelecidas as cargas horárias mínimas para integração do ensino médio com a

educação profissional tecnológica: a) 3.200 (três mil e duzentas) horas, no Ensino

Médio regular integrado com a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; b) 2.400

(duas mil e quatrocentas) horas, na Educação de Jovens e Adultos integrada com a

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, respeitado o mínimo de 1.200 (mil e

duzentas) horas de educação geral; c) 1.400 (mil e quatrocentas) horas, na Educação

de Jovens e Adultos integrada com a formação inicial e continuada ou qualificação

profissional, respeitado o mínimo de 1.200 (mil e duzentas) horas de educação geral.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio

Teixeira (INEP), em Sergipe, considerando os anos de 2007 e 2015, houve um

aumento no número de matrículas na EPT de nível médio de 3.868 para 11.997[6],

indicando um crescimento superior a 300%, com destaque para o segmento privado.

(Tabela 01). Tabela 01. Matrículas na Educação Profissional Técnica de Nível Médio

por Dependência Administrativa – Sergipe – 2007 e 2015.
Dependência Administrativa Ano 2007 Ano 2015
Federal 3.271 5.028

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/os_desafios_da_educacao_profissional_tecnica_de_nivel_medio_no_es.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.5-12,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



Estadual 235 956
Privada 362 6.013
Total 3.868 11.997

Fonte: INEP/MEC/ Sinopses estatísticas Nota: O aluno pode ter mais de uma matrícula. Importante ressaltar

que a meta 11 do PEE/SE estabelece que ao final da vigência do plano as matrículas da EPT de nível médio

“devem triplicar, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público”.

Nesse mesmo período as matrículas da forma integrada cresceram de 14,2% para 16,0% do total, as da

subsequente de 75,1% para 80,2%, enquanto as da concomitante apresentaram uma queda de 10,7% para

3,8%, permanecendo o predomínio da oferta subsequente. Destaca-se, porém, que tanto o PNE quanto o

PEE/SE não fazem distinção na forma de oferta da EPT de nível médio no tocante à expansão das matrículas.

Quando se considera a dependência administrativa e a forma de oferta (tabela 02) notamos que a forma

subsequente é a que predomina nas três redes de ensino. Em 2015, 60,7% das matrículas da rede federal,

80,66% da estadual e 96,5% da privada correspondiam a essa forma de oferta da EPT de nível médio.

Apesar do número elevado de matrículas na rede federal na forma subsequente, proporcionalmente, a

matrícula na forma integrada teve um aumento bastante significativo (53,7%), visto que dentre os objetivos

dos Institutos Federais está a oferta prioritária na forma integrada, conforme estabelece o artigo7º, da Lei

Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e

Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Art. 7o Observadas as finalidades e características definidas no art. 6o desta Lei, são

objetivos dos Institutos Federais:

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na

forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o

público da educação de jovens e adultos; (grifo nosso) (BRASIL, 2008) Tabela 02:

Número de matrículas na educação profissional de nível médio, em Sergipe, nos anos

de 2007 e 2015
Federal Estadual Privada[7]
2007 2015 2007 2015 2007 2015

Concomitante 121 249 235 19 57 182
Subsequente 2646 3054 0 771 258 5800
Integrada 504 1725 0 166 47 31
Total 3271 5028 235 956 362 6013

Fonte: INEP/MEC/ Sinopses estatísticas. Nota: O aluno pode ter mais de uma matrícula. O crescimento das

matrículas na rede federal está atendendo ao Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e

Tecnológica que teve sua primeira fase iniciada em 2005, após a publicação da Lei Nº 11.195, de 18 de

novembro de 2005, com a criação de novas unidades de ensino no país. A segunda fase desse projeto de

expansão foi lançada em 2007 e prometeu perfazer um total de 354 unidades de ensino, distribuídas em
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todo país, até 2010. Segundo dados do INEP, em 2007 eram 9 estabelecimentos de educação profissional

em Sergipe, sendo 3 na rede federal, dos quais 2 na área urbana; 2 na estadual, 1 na área urbana e 4 na

privada, todos na área urbana. Em 2015 passaram a ser 40 estabelecimentos, sendo 8 na rede federal, dos

quais 5 na área urbana; 9 na estadual, 7 na área urbana; e 23 na privada, todos na área urbana. Na tabela

03 percebe-se que o segmento público expandiu a matrícula na zona rural, já que em 2007 eram 3

estabelecimentos situados nessa área e em 2015 esse número passou a 5. O aumento nas matrículas da

EPT de nível médio está avançando proporcionalmente com a expansão do número de estabelecimentos de

educação profissional. O crescimento do número de matrículas na zona rural, no segmento público,

considerando os anos de 2014 e 2015 foi de 18,5%, enquanto na área urbana foi de 15%. Até 2018 devem

ser entregues mais 4[8] Centros de Educação Profissional na rede estadual e em 2017 mais uma[9] unidade

do Instituto Federal devem entrar em funcionamento, no estado de Sergipe.

Tabela 03: Matrículas na Educação Profissional Técnica de Nível Médio por Localização e

Dependência Administrativa – Sergipe – 2007, 2014 e 2015.
Área urbana Área rural

2007 2014 2015 2007 2004 2015
Federal 2779 2.731 3.234 492 1.554 1.794
Estadual 69 639 640 166 227 316
Privada 47 10.301 6.013 0 0 0

Fonte: INEP/MEC/ Sinopses estatísticas Nota: O aluno pode ter mais de uma matrícula. Em 2011, o

governo federal instituiu o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

(Pronatec)[10], cujos objetivos são elencados no parágrafo único do artigo 1º

Art. 1o É instituído o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

(Pronatec), a ser executado pela União, com a finalidade de ampliar a oferta de

educação profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de

assistência técnica e financeira.

Parágrafo único. São objetivos do Pronatec:

I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação

profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e

programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;

(grifo nosso)

II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação

profissional e tecnológica; (grifo nosso)

III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da
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articulação com a educação profissional;

IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do

incremento da formação e qualificação profissional;

V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de

educação profissional e tecnológica.

VI - estimular a articulação entre a política de educação profissional e tecnológica e as

políticas de geração de trabalho, emprego e renda. (Incluído pela Lei nº 12.816, de

2013) (BRASIL, 2011) A institucionalização do Pronatec também colaborou com o

aumento do número de matrículas na EPT de nível médio, tendo em vista que dentre

as ações previstas tem-se: a expansão da rede federal, a expansão das redes

estaduais (Programa Brasil Profissionalizado[11]), a expansão na modalidade a

distância (Rede e-Tec Brasil[12]), acordo de gratuidade com os serviços nacionais de

aprendizagem e a bolsa-formação. O segmento público, em 2015, era detentor de

49,88% das matrículas da EPT de nível médio. Na rede federal estavam concentradas

84,02% e 15,98% na rede estadual, conforme dados apresentados na tabela 04. A

queda do número de matrículas na rede privada, em 2015, comparada a 2014,

possivelmente está relacionada à redução do número de vagas ofertadas pelo

Pronatec. E, possivelmente, essa redução deve permanecer em virtude da nova

redução de verba para o Programa, anunciada pelo Governo Federal, em 2016.

Tabela 04: Número de matrículas na educação profissional de nível técnico, no

período 2011 – 2015, por segmento e forma de oferta, em Sergipe
2011 2012 2013 2014 2015
Púb. Priv. Púb. Priv. Púb. Priv. Púb. Priv. Púb. Priv.

Concomitante 194 21 257 7 111 79 403 1133 268 182
Subsequente 2854 827 3208 718 2714 1516 3009 8956 3825 5800
Integrada 1517 133 1700 159 1619 138 1739 212 1891 31
Total 4565 981 5165 884 4444 1733 5151 10301 5984 6013

Fonte: INEP/MEC/ Sinopses estatísticas. Nota: O aluno pode ter mais de uma matrícula. A meta 11 do

PEE/SE estabelece “triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, assegurando a

qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público”. Há 13 estratégias definidas no

Plano para que a meta seja alcançada. A estratégia 1, da meta 11, do PEE/SE trata de garantir, em regime

de colaboração a expansão das matrículas na EPT de nível médio nas redes federal e estadual, assegurando

a qualidade da oferta, levando em consideração a interiorização e os arranjos produtivos locais e regionais.

Considerando os dados dos 2 últimos anos observa-se que houve um crescimento de 16,17% do número de

matrículas na rede pública, enquanto a rede privada apresentou um decréscimo de 41,62%. Para o
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cumprimento da meta 11 estabelecida no PEE/SE e tomando como base os dados de 2015, estima-se que

durante o decênio 2015-2025 haja um crescimento superior a 20.000 matrículas na EPT de nível médio,

independente da sua forma de oferta, atribuindo pelo menos 50% dessa expansão ao segmento público. A

estratégia 2 prevê a expansão, com apoio da União, da oferta de EPT de nível médio na rede pública

estadual de ensino, na forma integrada, alcançando 5% das matrículas, até o 5º ano de vigência do PEE/SE,

e o mínimo de 10% das matrículas até o final da vigência do Plano. Segundo dados do INEP, em 2015, o

número de matrículas do ensino médio integrado à educação profissional correspondeu a 2,41% do total de

matrículas do ensino médio propedêutico, em Sergipe. Desses, 0,21% corresponde à rede estadual e 2,16%

à rede federal. E do total de matrículas da EPT de nível médio, 1,38% corresponde às matrículas da forma

integrada e 6,43% da forma subsequente, na rede estadual. Espera-se que até o 5º ano de vigência do

PEE/SE o número de matrículas no ensino médio integrado, na rede estadual, seja superior a 3.000.Já a

estratégia 8 trata da expansão, a partir do primeiro ano de vigência do PEE/SE, do atendimento do ensino

médio gratuito integrado à formação profissional para as populações do campo e viabilização da oferta para

as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e grupos itinerantes, de acordo com os seus interesses e

necessidades. Os dados disponíveis nas sinopses estatísticas e no Data Escola Brasil/INEP, assinalam que as

matrículas do ensino médio integrado, na área rural, estão localizadas nos municípios de Japoatã, Poço

Redondo, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e São Cristóvão. Nos dois primeiros as matrículas são na rede

estadual e nos demais na rede federal. Apenas o segmento público oferta a EPT de nível médio nessa área. E

ao comparar o total de matrículas do ensino médio integrado em 2014 e 2015, percebe-se que houve uma

redução de 12,7% na área rural. A execução do PEE/SE e o cumprimento das metas, conforme previsto no

artigo 5º da Lei 8.025/2015, devem ser monitorados pela Secretaria de Estado da Educação (SEED), pela

Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) e pelo Fórum

Estadual de Educação (FEE). 4- CONSIDERAÇÕES FINAIS Os dados analisados demonstram que entre 2007

e 2015 houve uma expansão das matrículas na educação profissional técnica de nível médio, mas esse

crescimento não apresenta uniformidade entre os segmentos público e privado, nem quanto a forma de

oferta. A partir de 2014 as matrículas passaram a se concentrar na rede privada, em virtude dos dados do

Sistema S passarem a ser computados nessa rede. Considerando o segmento público a rede estadual foi a

que apresentou maior expansão no número de matrículas na EPT de nível médio (306,8%). Na rede federal

essa variação foi de 53,7%. Como principal responsável pela oferta do ensino médio a rede estadual deve

ter o maior desafio para integrar esse nível de ensino à educação profissional. A meta 11 do Plano Estadual

de Educação de Sergipe, assim como a meta 1 do Plano Nacional de Educação é considerada uma meta

estruturante para a garantia do direito à educação básica. Para o alcance das metas estabelecidas no Plano

Estadual de Educação de Sergipe será necessário o envolvimento e compromisso dos gestores das três

esferas administrativas, com vistas a identificar os riscos que possam impactar negativamente o alcance das

metas e respectivas estratégias, subsidiando o planejamento de cada instituição, constituindo assim um

importante avanço na melhoria da qualidade da educação no Estado de Sergipe. Há que se realizar uma
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busca ativa para resgatar os jovens de 15 a 17 anos que estão fora da escola. Em 2014, segundo dados da

pesquisa nacional por amostra de domicílios (Pnad/IBGE), em Sergipe, eram 26.387 jovens que não

concluíram o ensino médio e não frequentavam a escola. Os jovens nessa faixa etária são o público alvo do

ensino médio.
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