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RESUMO 

0 presente trabalho busca discutir os aspectos econ6micos, sociais e educacionais 

do Territ6rio do Vale do Ribeira, propondo reflex6es acerca da realidade. 0 Vale do 

Ribeira destaca-se no cenario do estado do Parana por sua beleza natural, 

vegeta9ao (mata nativa), aspecto geogratico (morros e vales), sugerindo 

investimentos na area do turismo e na pratica de esportes radicais voltados a 
natureza. Porem, nao existe um olhar promissor para esta regiao. A dificuldade de 

acesso nao foi totalmente resolvida e nao existem polfticas publicas de 

desenvolvimento para o Vale. Por isso, pretende-se neste TCC, atraves dos dados 

levantados, visualizando as necessidades, sistematizar as informa96es para 

subsidiar e viabilizar a96es e estrategias de mudan9as voltadas a educa<faO, com 

vistas a melhoria da qualidade de vida dos cidadaos. A tomada de consci€mcia e o 

inconformismo da popula<fao com uma realidade desigual no direito ao acesso aos 

bens materiais e culturais devem prevalecer como requisito para a mudan9a que se 

espera conquistar. 0 enfoque educacional justifica-se, pais se entende que nao ha 

transforma<fao sem conhecimento sistematizado, num processo de aprender e 

ensinar constantes. (BAlDO, V.P., A Utiliza<fao de lnforma96es Sistematizadas na 

Proposi9ao de Polfticas Publicas Voltadas ao Desenvolvimento Educacional do Vale 

do Ribeira). 

Palavras-chave: informa<fao, educa<fao, qualidade de vida. 

e-mail: verapereirabaido@yahoo.com. br 
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1 INTRODUCAO 

0 Territ6rio do Vale do Ribeira, uma das doze regi6es mais pobres do Brasil, 

e caracterizado pelos baixos Indices de Desenvolvimento Humano (IDH), mantendo

se a parte do amplo desenvolvimento cientffico e industrial que existe nas capitais e 

grandes centros, pasta que ainda requeira melhores condic;oes de infra-estrutura e 

desenvolvimento regional. 

Com vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro quil6metros de area 

total, essa mesorregiao compreende trinta e nove municfpios, sendo vinte e tres no 

Estado de Sao Paulo e dezesseis no Parana, sendo que no lado paranaense, nove 

sao da regiao litoranea do estado, inclufda nesse contexto mesmo nao estando 

localizada as margens do Rio Ribeira par apresentar Indices sociais igualmente 

crfticos, razao pela qual, numa perspectiva de desenvolvimento s6cio-econ6mico, 

integra a mancha de pobreza que une dais dos principais estados das regi6es 

sudeste e sui. 

No lado paranaense - denominada Microrregiao I - estao os sete municfpios 

genuinamente inseridos no Vale do Rio Ribeira: Adrian6polis, Bocaiuva do Sui, 

Cerro Azul, Doutor Ulysses, ltaperuc;u, Tunas do Parana e Rio Branco do Sui. Nesse 

conjunto, o IDH mediae de 0,682- sendo que o Estado do Parana apresenta 0,786 

eo Brasil 0,764 (IPARDES, 2008). 

Vale ressaltar que o fndice de desenvolvimento humano e determinado pelo 

desempenho de uma regiao nas areas de saude e educac;ao, expresso em dados 

econ6micos e sociais. Par isso e que, par exemplo, Rio Branco do Sui embora 

detenha a vigesima quinta posic;ao do ranking das melhores arrecadac;oes dentro do 

Estado - cujo universo e de trezentos e noventa e nove municfpios - integra esse 

territ6rio onde predomina o subdesenvolvimento da populac;ao, aspecto que 

evidencia a urgencia de medidas transformadoras em suas duas areas basicas: 

saude e educac;ao. 

Ac;6es intervencionistas voltadas para o desenvolvimento social das 

populac;oes do Territ6rio do Vale do Ribeira ainda sao incipientes e pontuais, 

notadamente no ambito da educac;ao e da capacitac;ao de pequenas comunidades 

para a gerac;ao de renda. Nao se observa, nesse contexto, urn trabalho orientado a 

gestao do conhecimento, utilizando as informac;6es disponfveis, a partir do estudo da 
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realidade s6cio-econ6mica e educacional, o que se deve, em parte, a falta de 

polfticas publicas que atendam as necessidades dessas populac;oes, com base no 

gerenciamento das informac;oes. Para tanto, definiu-se como problema de pesquisa 

a seguinte questao: como utilizar as informac;oes oficiais disponfveis para subsidiar 

ac;oes ou projetos de polfticas publicas voltadas ao desenvolvimento econ6mico e 

social das populac;oes do Territ6rio do Vale do Ribeira? 

0 primeiro passo e despertar o interesse do Poder Publico, sensibilizando-o 

para a necessidade urgente de ac;oes imediatas, progressivas e permanentes nas 

comunidades do Vale do Ribeira, com vistas a permanencia do cidadao no campo e 

a garantia de qualidade de vida daquelas populac;oes. Considerando a criticidade 

dos Indices sociais do Vale do Ribeira, faz-se urgente a elaborac;ao de polfticas de 

valorizac;ao do ser humano, atendendo as demandas que se apresentam; situac;ao 

que exige, primordialmente, a identificac;ao de alternativas desenvolvimentistas 

baseadas no acesso e na valorizac;ao do conhecimento sistematizado, num 

processo de educac;ao continua. 

Tais ac;oes somente poderao ser estabelecidas a partir do conhecimento da 

realidade socioecon6mica da Microrregional I do Vale, suas dificuldades e 

necessidades, aspecto determinante para a proposic;ao de uma aproximac;ao dos 

gestores dos processos educativos em nfvel estadual, visando urn encaminhamento 

diferenciado na educac;ao para esse territ6rio, contemplando as especificidades 

locais em ac;oes vinculadas e articuladas nesta area, cujos resultados refletirao 

positivamente nos Indices de empregabilidade, saude e desenvolvimento. 

Neste sentido, justifica-se o enfoque dado a educac;ao, enquanto processo 

desencadeador de mudanc;as, em virtude de que o conhecimento gera novas 

paradigmas e transforma as atitudes do ser humano. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

Apresentar-se-ao os conceitos fundamentais a compreensao de informa96es 

e dados oficiais publicados, numa perspectiva de utiliza<fao do conhecimento 

sistematizado para o estabelecimento de estrategias de a9ao voltadas ao 

desenvolvimento social da Microrregiao I do Vale do Ribeira. 

2.1 DEFINI<;OES DE MUNICiPIO, TERRITORIO E VALE 

De acordo como Dicionario Aurelio, Municipio e a circunscri9ao administrativa 

aut6noma do estado, governada par urn prefeito e uma camara de vereadores 

(FERREIRA, 2009). 

Assim, entende-se a autonomia do Municipio e, ao mesmo tempo, as 

possibilidades que se desenham a partir do reconhecimento das fragilidades e 

dificuldades dos cidadaos, que efetivamente, formam o municipio. Portanto, devem

se tamar como pr6prias as car€mcias e, a partir daf, decidir como enfrenta-las, quer 

no campo politico, como no social e, principalmente, na educa<fao, como semente de 

transforma<fao, pelo conhecimento adquirido. 

A defini9ao de territ6rio, segundo Ferreira (2009), indica uma extensao 

consideravel de terra. Contudo, de acordo com Andrade (1995), o conceito de 

territ6rio nao deve ser confundido com o de espa9o ou de Iugar, estando muito 

ligado a ideia de domfnio ou de gestao de uma determinada area. Oeste modo, o 

territ6rio esta associado a ideia de poder, de controle, quer se fa9a refer€mcia ao 

poder publico, estatal, quer ao poder das grandes empresas que estendem os seus 

tentaculos par grandes areas territoriais, ignorando as fronteiras polfticas. 

Finalizando, conforme indica Ferreira (2009), vale e uma depressao alongada 

entre montes, planfcie a beira de ribeirao ou rio. De forma que a denomina<fao 

Territ6rio do Vale do Ribeira designa a consideravel por<fao de terra que se estende 

par sete municipios paranaenses ao Iongo do Rio Ribeira. 
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2.2 INFORMA<;AO 

A informac;ao e constantemente utilizada, assimilada, manipulada, 

transformada, produzida e transmitida durante todo o tempo. Entretanto, nao existe 

uma (mica definic;ao precisa do que e informac;ao. 

Os dicionarios definem informac;ao como o ato de informar. Sob essa visao, a 

informac;ao e vista como "algo" advindo de uma ac;ao, advindo do verba informar. 

Entretanto, nao e feita uma descric;ao desse algo que advem do ato de informar; nao 

se faz um descric;ao das caracterfsticas desse objeto, desse algo, sabre o qual a 

ac;ao de informar age. E, todas as definic;oes de informac;ao acabam criando 

referencias circulares; isto e, a definic;ao de informac;ao e baseada em conceitos que 

por sua vez sao baseados no conceito de informac;ao. lsso acontece porque a 

informac;ao e um conceito primitivo, assim como o conceito de "conjunto" tambem o 

e; e e isso 0 que vern sendo feito ate 0 presente. 

De acordo como Dicionario Aurelio da Ungua Portuguesa (2008), informac;ao 

vern do latim informatio, onis, ("delinear, conceber ideia"), ou seja, dar forma ou 

moldar na mente, como em educac;ao, instruc;ao ou treinamento. 

Assim, entende-se que a informac;ao, alem de modificar conceitos, ela molda 

diferentemente cada ser humano. 

De acordo com Bern (2009), enquanto conceito, a informac;ao carrega uma 

diversidade de significados, do uso cotidiano ao tecnico. Genericamente, o conceito 

de informac;ao esta intimamente ligado as noc;oes de restric;ao, comunicac;ao, 

controle, dados, forma, instruc;ao conhecimento, significado, estfmulo, padrao, 

percepc;ao e representac;ao de conhecimento. 

Contemporaneamente, o conceito de informac;ao e bern vago e intuitivo. 

Quando se faz uma pergunta, se esta pedindo informac;ao. Assistindo televisao ou 

um filme, esta-se processando informac;ao. 0 mesmo se da ao ler um jornal, uma 

revista em quadrinhos, ou ao ouvir uma musica. Ha, nesses processos, a interac;ao 

do locutor/interlocutor com o tipo de informac;ao presente nesses vefculos. 
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De forma pratica, informac;ao e o resultado do processamento, manipulac;ao e 

organizac;ao de dados de tal forma que represente urn a modificac;ao (quantitativa ou 

qualitativa) no conhecimento do sistema (pessoa, animal ou maquina) que a recebe. 

Nesse sentido, a informac;ao e o produto da mensagem, ou, em outras 

palavras, a mensagem e a informac;ao materializada. 

2.3 CLASSIFICA<;AO TIPOLOGICA DA INFORMA<;AO 

Mesmo diante do impasse acerca de sua definic;ao, a informac;ao pode ser 

classificada pela sua tipologia e pelas caracterfsticas que apresenta: 

Quadro 1 - Tipos de lnformac;ao e suas caracterfsticas 

TIPO DE ACESSO 
CARACTERiSTICA 

IN FORMACAO PROVAVEL 
DEVER ASSOCIADO 

Publicas Todos Publicidade Nenhum 

Privadas Alguns Privacidade Confidencialidade 

Intimas Poucos lntimidade Confidencialidade 

Secretas Ninguem Segredo Nao revela<;ao 

Fonte: GOLDIM (2008). 

2.4 INFORMA<;AO CONSIDERANDO 0 PERFIL DE USUARIO 

De acordo com Barreto (2002 p.14-27) o objetivo do trabalho com a 

informac;ao e promover o desenvolvimento do indivfduo, de seu grupo e sociedade. 

Entenda-se par desenvolvimento uma forma ampla, como urn acrescimo de bern 

estar, urn novo estagio de qualidade de convivencia, alcanc;ado atraves da 

informac;ao, levando-se em considerac;ao a capacidade de entendimento e 

compreensao dos usuarios. 
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2.4.1 Usuario lnterno 

Usuarios internos sao todos OS beneficiarios diretos da informac;ao 

disponibilizada, aqueles que estao inseridos no contexto onde as informac;6es sao 

produzidas e/ou tratadas. 

2.4.2 Usuario Externo 

Para Barreto (2002, p.18) usuario externo e aquele que nao faz parte do 

contexto onde as informac;6es sao produzidas e/ou tratadas, mas valem-se delas 

para deliberar, decidir e mesmo legislar sabre os meios que as geram, influenciando 

diretamente sabre esses. 

2.4.3 Finalidade das lnformactoes 

Considerando que a informac;ao gera conhecimento, Sampaio (2001, p.33), 

quando se discute as dificuldades na transfer€mcia do conhecimento, as 

organizac;6es privadas ou publicas nao devem encarar imediatamente tecnologia 

como uma soluc;ao. Deve primeiro pensar como o conhecimento e conseguido, 

quem o possui, qual e a forma que ele esta e como e transferido no num processo 

de informac;ao. 

Depois devem considerar: Como posso codifica-lo? Devo realmente codifica

lo? Como deve ser estruturado? De que maneira pode ser esquematizado, para que 

pessoas com diferentes perspectivas possam acessa-lo? 

Essa orientac;ao e procedente e oportuna, uma vez que nos pafses mais 

avanc;ados, o acumulo de informac;6es e a sua reuniao para estruturar esquemas de 
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conhecimentos cada vez maiores e mais sofisticados permitiram mudanc;as 

qualitativas no setor econ6mico. Hoje, o poderio econ6mico internacional de urn pals 

esta diretamente relacionado ao fator conhecimento. 

0 conhecimento revoluciona o processo de produc;ao, uma vez que ele torna 

economicamente viavel a individualizac;ao e diversificac;ao do produto, e a 

reutilizac;ao do conhecimento contido na empresa permite a realizac;ao de tarefas de 

maneira mais rapida. Conhecendo-se urn processo ou caso que foi bern sucedido, e 

aplicando-se este conhecimento em urn contexto parecido, reduz-se 

consideravelmente o numero de erros (SAMPAIO, 2001 ). 

Oaf a se afirmar que a tecnologia de informac;ao nao e urn precursor da troca 

do conhecimento, apenas urn facilitador em situac;oes onde nao e possfvel a 

transferencia de conhecimento em condic;6es comuns. 

2.4.4 Interesse das lnformaf;oes 

De acordo com Sampaio (2001, p. 36), cada nova informac;ao que alguem 

adquire gera, em contrapartida, muitas outras duvidas de tal forma que cada 

informac;ao produz de cinco a dez novas perguntas. 

Estas perguntas, par sua vez, respondidas ou esclarecidas, transformam-se 

em conhecimento acumulado, gerando outras indagac;6es, num infindavel de 

questionamentos e respostas. E e nesse ponto que se evidencia a importancia da 

informac;ao, justificando o interesse acerca de seu acesso e utilizac;ao. Tal interesse, 

quando se volta sabre urn determinado tema ou situac;ao, serve como motivador de 

ac;oes que induzem as mudanc;as da realidade, constituindo o processo dinamico da 

relac;ao do cidadao com o seu modo de agir em sociedade. 
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2.4.5 Sistematizacao das informacoes 

Nos tempos atuais o conhecimento depreendido das informag6es constitui-se 

em ativo fundamental, principalmente no contexto organizacional. 

De acordo com Bern (2009, p.41 ), nao e mais suficiente se ter tecnologia 

quando nao se tern o conhecimento, ja que a tecnologia e facilmente copiavel, e as 

empresas que detem o conhecimento e que propiciam ambientes para a sua 

criagao, sao as que irao apresentar vantagem competitiva e inteligencia 

organizacional, nesta nova Sociedade do Conhecimento. 

No entanto, a sistematizagao das informag6es e do conhecimento, enquanto 

ferramenta e fator fundamental para o acesso e a utilizagao desses no contexto 

profissional, social e individual. 

2.5 GESTAO 

Da mesma maneira como ocorre com a conceituagao de informagao, ainda 

nao e possfvel encontrar uma definigao universalmente aceita para o conceito de 

gestao. 

Apesar deste ter evolufdo muito ao Iongo do ultimo seculo, existe algum 

consenso relativamente a que este conceito deva incluir obrigatoriamente urn 

conjunto de tarefas que procuram garantir a utilizagao eficaz de todos os recursos 

disponibilizados pela organizagao, afim de serem atingidos os objetivos pre

determinados. 

Em outras palavras, cabe a gestao, par meio de seus gestores, a otimizagao 

do funcionamento das organizag6es atraves da tomada de decis6es racionais e 

fundamentadas na coleta e tratamento de dados e informagao relevante; 

contribuindo para o desenvolvimento, satisfagao dos interesses de todos os seus 

colaboradores e proprietarios e atendendo as necessidades da sociedade em geral 

ou de urn grupo em particular. 
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Sendo o gestor alguem pertencente a organizagao e a quem compete a 

execugao das tarefas confiadas a gestao, torna-se agora mais facil encontrar um 

conceito que o identifique. Segundo o conceito classico, o gestor e definido pelas 

suas fungoes no interior da organizagao: e a pessoa a quem compete a 

interpretagao dos objetivos propostos pela organizagao e atuar, atraves do 

planejamento, da organizagao, da lideranga ou diregao e do controle, afim de 

atingir os referidos objetivos. 

Nesse sentido, gestor e alguem que desenvolve os pianos estrategicos e 

operacionais que julga mais eficazes para atingir os objetivos propostos, concebe 

as estruturas e estabelece as regras, politicas e procedimentos mais adequados 

aos pianos desenvolvidos e, par fim, implementa e coordena a execugao dos 

pianos atraves de um determinado tipo de comando ou lideranga e de controle. 

2.6 CONHECIMENTO 

Der acordo com Montibeller et al (2008), "conhecimento e a compreensao, e 

expertise, e a informagao valiosa da mente combinada com a experiencia, contexto, 

interpretagao e reflexao", e, par isso, possui tambem a capacidade de se propagar: 

Ele e difusivel e se auto-reproduz. Alem disso, e substituivel, transportavel e 

compartilhavel. Outra caracteristica singular e que, diferentemente dos bens e 

servi<;os, valorizados com a escassez, o conhecimento e valorizado com a 

abundancia. Saber nunca e demais e quanta mais se sabe, mais se descobre 

que muito mais ha para saber (MONTIBELLER, et al, 2008, p. 76). 

Em face de suas caracterfsticas, o conhecimento pode ser classificado em 

tacito e explfcito. 

Tacita e o conhecimento que se obtem atraves da pratica. Envolve fatores 

intangiveis, como, par exemplo, perspectivas e sistemas de valor do ser 

humano. Subjetividade e intui<;ao sao caracteristicas desse tipo de 

conhecimento. Explicito "e o modo dominante na filosofia ocidental. E o 

conhecimento da racionalidade que envolve o conhecimento de fatos e e 
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adquirido principalmente pela informac;ao. E mais facilmente adquirido e 

transferido do que o conhecimento tacito, pais e adquirido, principalmente, 

pela educac;ao formal (MONTI BELLER, 2008, p. 78). 

Quanta a sua finalidade, Montibeller (2008), destaca que o conhecimento 

deve ser utilizado para que, "por meio do desenvolvimento de suas compet€mcias, 

possa promover e incentivar as pessoas e empresas o desenvolvimento de uma 

cultura voltada para o desenvolvimento sustentavel". 

0 conhecimento e inerente a educagao e a aprendizagem, daf a necessidade 

de conceitua-las. 

Para Bueno, a educagao pode ser definida como: 

Um processo de relac;oes sociais que proporciona a perpetuac;ao da especie 

humana. Assim, tomamos a educac;ao como a construc;ao do proprio ser 

humano no ambiente em que este se insere; construc;ao esta que se faz pelo 

surgimento das culturas, dos costumes das leis, do proprio entendimento do 

ser humano enquanto ser racional e de relac;6es (BUENO, 1999, p. 76). 

Nesta perspectiva de educagao, ha a necessidade de avangar na busca da 

melhoria da qualidade, priorizando o processo de ensino-aprendizagem e seus 

agentes. Assim, o processo de ensino pode ser conceituado como .. 

Uma sequencia de atividades do professor e dos alunos, tendo em vista a 

assimilac;ao de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades, atraves dos 

quais os alunos aprimoram capacidades cognitivas: pensamento 

independente, observac;ao, analise-sfntese e outras. (LIBANEO, 1994, p. 54). 

Quanta ao conceito de aprendizagem, pode-se definir como: 

Um processo de assimilac;ao de determinados conhecimentos e modos de 

ac;ao ffsica e mental, organizados e orientados no processo de ensino. Os 

resultados da aprendizagem se manifestam em modificac;6es na atividade 

externa e interna do sujeito, nas suas relac;oes como ambiente ffsico e social. 

(LIBANEO, 1994, p. 83). 
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Etimologicamente, educar significa "levar de um Iugar para outro", sugerindo 

mudangas de paradigmas na educagao, para alem do aspecto formal, mas visando a 

transformagao humana e social do indivfduo. Par isso, 

[ ... ] educar e colaborar para que professores e alunos transformem suas vidas 

em processo permanentes de aprendizagem. E ajudar os alunos na 

construc;ao da sua identidade, do seu caminho pessoal e profissional do seu 

projeto de vida, no desenvolvimento das habilidades de compreensao, 

emoc;ao e comunicac;ao que lhes permitam encontrar espac;os sociais e 

profissionais e tornando-os cidadaos realizados e produtivos (MORAN, 2000, 

p.155). 

A educagao, enquanto pratica da aquisigao do conhecimento, decorre da 

interagao professor-aluno (ensino-aprendizagem), pela sistematizagao das 

informag6es acumuladas para, a partir daf, atuar como sujeito ativo no processo 

hist6rico-social. Assim, e fundamental a organizagao das agoes inerentes ao 

conhecimento numa perspectiva de gestao. 

2.7 GESTAO DO CONHECIMENTO 

Para Gomes (2008, p.33), a Gestao do Conhecimento e uma disciplina que 

promove, com visao integrada, o gerenciamento e o compartilhamento de todo o 

ativo de informagao possufdo pela empresa. Esta informagao pode estar em um 

banco de dados, documentos, procedimentos, bem como em pessoas, atraves de 

suas experiencias e habilidades (GOMES, 2008). 

Para Drucker (2006, p.27), a gestao do conhecimento tem tres pilares, ou tres 

C's que compreendem consultar, compartilhar e colaborar. Esses tres pilares atuam 

de maneira transversal, exigindo a atuagao em tres dimens6es: indivfduos, 

ferramentas e mecanismos. Marques (2008, p.12) define a Gestao do Conhecimento 

como um conjunto de atividades coordenadas de planejamento, organizagao, 

lideranga e controle de uma organizagao no que diz respeito a criagao/captagao, 

difusao e aplicagao do conhecimento em seus produtos e processos de neg6cio. 
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Como se observa, diferentes conceitos de diferentes autores se alinham 

numa (mica perspectiva, de que a Gestao do Conhecimento nao e uma tecnologia, 

mas usa tecnologia; e uma metodologia, nao urn produto; e nao funciona sem 

mudangas conceituais, culturais e gerenciais. 

Ja os projetos de Gestao do Conhecimento, segundo Gomes (2008, p.57), 

sao tentativas de se fazer uso pratico do conhecimento com vistas a alcangar algum 

objetivo organizacional, mediante a estruturagao de pessoas, tecnologias e conteudo 

do conhecimento; contudo, alerta para as dificuldades nesse processo: 

Dificuldades: diferenciar projetos de gestao do conhecimento de projetos de 

gestao da informa<;ao. Diferen<;a: agregar valor a informa<;ao para transformar 

em conhecimento e enfatizar a contribui<;ao humana, uma caracteristica que 

geralmente distingue o conhecimento da informa<;ao ou dos dados (GOMES, 

2008, p. 41 ). 

Reforgando os alertas acerca das dificuldades e mesmo das expectativas 

geradas durante a proposigao de urn projeto, buscam-se, em Peter Drucker (2008) 

orientagoes sobre o foco do trabalho: 

Nem um grande investimento em tecnologia garante o sucesso de um projeto 

de gestao do conhecimento, mas sim a profunda transforma<;ao dos 

processos, das pessoas e dos meios de produ<;ao. Com isto a organiza<;ao 

passa a explicar ao colaborador para observar o trabalho do outro, o 

observador talentoso acaba par aperfei<;oar e desenvolver novas metodos 

para a realiza<;ao das tarefas; [ ... ].0 poder nao esta em deter o conhecimento, 

mas em dissemina-lo. Quanta mais informa<;ao dividida com os outros, maior 

o seu retorno (DRUCKER, 2008, p. 71 ). 

Por isso, a razao do conhecimento - enquanto bern inaliavel fundamental ao 

indivfduo e a sociedade- esta no fato da sua propagagao gerar mais conhecimentos 

e, consequentemente, aumentar o seu valor, importancia e finalidade. 
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2.8 [NDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

De acordo com Souza (2009), o fndice de Desenvolvimento Humano- IDH e 

parte integrante do Relat6rio de Desenvolvimento Humano produzido pelo PNUD -

Programa das Na96es Unidas para o Desenvolvimento Humano, e abrange cento e 

setenta e sete pafses, tendo esse fndice a finalidade de ser urn indicador de 

qualidade de vida das populact6es. Foi desenvolvido em 1990 pelo economista 

paquistanes Mahbub Haq, esse relat6rio e emitido desde 1993. 

Este fndice e calculado com base em dados economicos e sociais. 0 IDH vai 

de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). 

Quanto mais proximo de 1, mais desenvolvido eo pafs. Este fndice tam berne usado 

para apurar o desenvolvimento de cidades, estados e regi6es. 

No calculo do IDH sao computados os seguintes fatores: educa9ao (taxas de 

alfabetizactao e escolarizactao ), longevidade ( expectativa de vida da populactao) e 

renda (PIB per capita). 

Classificactao de acordo como IDH: 

• De 0 a 0,499 - pafses com IDH baixo (geralmente pafses 

subdesenvolvidos ); 

• De 0,500 a 0,799 - pafses com IDH medio (geralmente pafses em 

processo de desenvolvimento ); 

• De 0,800 a 1 - pafses de IDH elevado (geralmente pafses ricos ou em 

rapido processo de crescimento economico- emergentes, como eo caso 

do Brasil). 

2.9 [NDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA<;AO BASICA 

0 lOEB e calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar 

(aprovactao) e medias de desempenho nos exames padronizados aplicados pelo 

Institute Nacional de Estudos Pedag6gicos (lnep). 
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Os Indices de aprovac;ao sao obtidos a partir do Censo Escolar, realizado 

anualmente pelo lnep. As medias de desempenho utilizadas sao as da Prova Brasil 

(para Indices de escolas e munidpios) e do Sistema Nacional de Avaliac;ao da 

Educac;ao Basica- SAEB (no caso dos estados e nacional). 

0 resultado geral do ldeb e dado por: 

IDEBji = Nji Pji; em que, i = ana do exame (Saeb e Prova Brasil) e do 

Censo Escolar; N ji = media da profici€mcia em Lingua Portuguesa e 

Matematica, padronizada para um indicador entre 0 e 10, dos alunos da 

unidade j, obtida em determinada edigao do exame realizado ao final da 

etapa de ensino; P ji = indicador de rendimento baseado na taxa de 

aprovagao da etapa de ensino dos alunos da unidade j (MEG, 2009). 

Fernandes destaca que o lndice de Oesenvolvimento da Educac;ao Basica 

(lOEB) e urn indicador educacional que relaciona de forma positiva as informac;oes 

obtidas em exames padronizados, como a Prova Brasil, por exemplo: 

0 lOEB e o indicador objetivo para a verificagao do cumprimento das metas 

fixadas no Termo de Adesao ao Compromisso Todos pela Educagao, eixo do 

Plano de Desenvolvimento da Educagao, do Ministerio da Educagao, que 

trata da educagao basica. Nesse ambito que se enquadra a ideia das metas 

intermediarias para o lOEB. A 16gica e a de que para que o Brasil chegue a 
media 6,0 em 2021, perf ado estipulado tendo como base a simbologia do 

bicentenario da lndependencia em 2022, cada sistema deve evoluir segundo 

pontos de partida distintos, e com esforgo maior daqueles que partem em pior 

situagao, com um objetivo implfcito de redugao da desigualdade educacional 

(FERNANDES, 2009). 

A meta nacional norteia todo o calculo das trajet6rias intermediarias 

individuais do lOEB para o Brasil, unidades da Federac;ao, munidpios e escolas, a 

partir do compartilhamento do esforc;o necessaria em cada esfera para que o Pals 

atinja a media almejada no perlodo definido. Oessa forma, as metas intermediarias 

do lOEB, com inlcio em 2007, foram calculadas nos ambitos nacional, estadual, 

municipal e para cada escola a cada dois anos. 

Para cada urn dos Estados, munidpios brasileiros e para cada escola, e 

posslvel definir a trajet6ria do lOEB que contribuira para que o Brasil atinja a meta 
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escolhida no prazo definido. Para o calculo das metas intermediarias e finais, dos 

Estados, municfpios e escolas, adota-se um precesso semelhante ao descrito para o 

Brasil. No entanto, no caso do Pafs como um todo, tomam-se para o calculo os 

parametres (I) lOEB inicial (2005), (II) meta do lOEB e (Ill) tempo, com base em um 

objetivo de curto prazo, ao passo que, para definir as trajet6rias de Estados, 

municfpios, e escolas temos os parametres (1), (II) e (Ill) definidos com base em um 

objetivo de Iongo prazo: a convergencia entre as redes. 
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3 METODOLOGIA 

De acordo com Gil (2002, p.41 ), "a pesquisa explorat6ria tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema", por isso e fundamental uma 

profunda pesquisa explorat6ria, considerando a necessidade de dados e elementos 

de reflexao e compreensao dos fatos. Objetivando conhecer as formas como se 

desenvolvem os fen6menos sociais observados no Territ6rio do Vale do Ribeira e 

que o estudo principal possa ser planejado com maior entendimento e precisao, esta 

pesquisa se desenvolve de forma explorat6ria, mediante o levantamento de dados; 

descritiva, por meio da identificac;ao das caracterfsticas das populac;6es; e 

explicativa, uma vez que procura aprofundar o conhecimento da realidade. 

Sendo descritiva, tem como objetivo primordial a descric;ao das caracterfsticas 

de determinada populac;ao ou fen6meno, ou entao, o estabelecimento de relac;ao 

entre variaveis (GIL, 2002, p.42). Assim, considera-se a presente pesquisa como 

descritiva, porque se preocupa com as caracterfsticas das comunidades tendo em 

vista os aspectos econ6micos, sociais e educacionais. E se revela explicativa posto 

que "constitui a continuac;ao de outra descritiva, ja que a identificac;ao dos fatores 

que determinam o fen6meno exige que esse esteja suficientemente descrito e 

detalhado" (GIL, 2002, p.43). Pais quanta mais explfcitos e claros os dados, 

melhores os resultados das pesquisas no tocante a exatidao e confirmac;ao das 

hip6teses. 

Tendo em vista a necessidade de conhecer a situac;ao dos munidpios, 

realizaram-se pesquisas de levantamento de dados comprobat6rios dos elementos 

em questao, saude, educac;ao e qualidade; utilizando como metodologia de trabalho 

a pesquisa bibliogratica e documental. 

A pesquisa bibliogratica compreende a pesquisa em fontes primarias 

(documentos oficiais, leis e dados censitarios, dentre outros) e secundarias 

(produc;ao intelectual ja publicada de autores renomados) - indispensaveis para o 

embasamento te6rico do estudo. 

Segundo Gil (2002, p.45), a principal vantagem da pesquisa bibliogratica 

reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fen6menos 

muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 
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Tratando-se de levantamento sabre informac;oes ja publicadas e a partir de 

material ja elaborado, considera a pesquisa bibliografica e documental. 

Os dados utilizados neste estudo foram coletados em bancos de dados 

oficiais do Governo Estadual e Federal e junto a entidades nao governamentais que 

atuam no territ6rio do Vale do Ribeira. 

De acordo com os objetivos propostos para este trabalho a pesquisa assume 

o carater qualitativo, haja vista que se volta para a busca por melhorias impossfveis 

de quantificar, mas que sao mensuradas pela elevac;ao da qualidade de vida das 

populac;oes. Compreendidas pelo projeto, cujos resultados foram espelhados nos 

levantamentos realizados pelos 6rgaos oficiais e nao governamentais diretamente 

ligados ao Territ6rio do Vale do Ribeira. 

Os dados foram compilados de fontes oficiais e sistematizados de forma a 

compor um panorama especffico sabre a situac;ao s6cio-econ6mica do Territ6rio do 

Vale do Ribeira. Uma vez transpostos, os dados foram comparados e analisados em 

sua individualidade e no seu contexto, de modo possibilitar diferentes leituras. 

A pesquisa compreende os dados oficiais relativos aos sete municfpios da 

Microrregionall do Vale do Ribeira: Adrian6polis, Bocaiuva do Sui, Cerro Azul, 

Doutor Ulysses, ltaperuc;u, Rio Branco do Sui e Tunas, durante o perfodo de 2003 a 

2008. 



27 

4 ESTUDO DE PROPOSTA PARA REESTRUTURAR AS INFORMACOES 

Nesse t6pico sao apresentadas as principais caracterfsticas do Territ6rio do 

Vale do Ribeira acerca de situagao s6cio-econ6mica de seus sete municfpios; e, 

ainda, aspectos de sua populagao; dados esses que possibilitam compreender as 

raz6es do significativo atraso observado, comparativamente a outras regi6es do 

estado e da federagao. Mas, para compreender as necessidades pontuais da regiao 

com vistas ao desenvolvimento, faz-se necessaria - primeiramente - conceituar o 

termo e analisa-lo na 6tica da gestao. 

De acordo com o Dicionario Aurelio, desenvolvimento e o ato, processo ou 

efeito de desenvolver (-se); crescimento, progresso. Ja desenvolvimento sustentavel 

e o que, ao utilizar os recursos naturais racionalmente, atende as necessidades 

humanas do presente, e nao prejudica o meio ambiente e as gerag6es futuras 

(FERREIRA, 2009, p. 304). 

Para Puccini (2008, p.25), a nogao de desenvolvimento sustentavel foi 

introduzida em meados da decada de 1990, tendo demorado quase dez anos para 

ser amplamente conhecida nos cfrculos politicos. Eles destacam tambem que 

apesar da importancia do conceito nos atuais debates politicos e cientfficos, nao 

existe uma (mica definigao que seja compartilhada par todos interessados. 

0 termo define a estrategia requerida para obter a satisfagao duradoura das 

necessidades humanas e o crescimento (melhoria) da qualidade de vida de 

populag6es cujas condig6es ambientais locais constituem limites as possibilidades 

de progresso. Desta forma, percebe-se que os ideais do desenvolvimento 

sustentavel sao bern maiores do que preocupag6es especfficas, mas referem-se ao 

reconhecimento de que a pobreza, a deterioragao do meio ambiente e o crescimento 

populacional estao indiscutivelmente interligados. 

Na visao de Puccini (2008, p.32), nenhum destes problemas fundamentais 

pode ser resolvido de forma isolada, na busca de parametros ditos como aceitaveis, 

visando a convivencia do ser humano numa base mais justa e equilibrada. 
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4.1 CARACTERIZACAO TERRITORIAL: LOCALIZACAO GEOGRAFICA 

A Microrregional I do Territ6rio do Vale do Ribeira (TVR) localiza-se no 

Primeiro Planalto Paranaense e abrange uma area de 6.093,54 km2 e 

correspondendo a 3,1 °k do territ6rio estadual (IPARDES, 2008). 

Mapa 1 - Localiza~o Geografica do Vale do Ribeira no Estado do Parana 
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Fonte: IPARDES (2008). 

Faz fronteira a leste e ao norte com o estado de Sao Paulo. A noroeste e 

oeste faz divisa como territ6rio Ponta Grossa, e a sudoeste e sut, como territ6rio 

Metropolitana de Curitiba, destacando-se pelo alto grau de preservac;ao de suas 

matas e por sua grande diversidade ecol6gica (IPARDES, 2008). 
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Mapa 2 - Municfpios da Regiao Metropolitana de Curitiba 

ADRIINOPOUS 

Fonte: IPARDES (2009). 

De acordo com Ribeiro (2002, p.36), os mais de 2,1 milhoes de hectares de 

florestas do Territ6rio do Vale do Ribeira equivatem a aproximadamente 21°/0 dos 

remanescentes de Mata Atlantica existentes no Brasil, transformando-o na maier 

area continua desse ecossistema em todo o pais. 
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Originalmente, esse territ6rio contava com predominancia do bioma de 

Floresta Ombr6fila Mista (Fioresta de Araucaria), ocupando 56,4°k de todo territ6rio, 

enquanto os Campos Naturais (0,4%) eram mais representatives na parte sui. No 

que se refere ao uso do solo, as informa~oes levantadas demonstram a 

predominancia de florestas nativas e florestas nativas alteradas - principalmente 

pela pratica de reflorestamento por pinus. (IPARDES, 2008). 

Mapa 3- Uso do solo no Territ6rio do Vale do Ribeira 

Fonte: IPARDES (2008). 

4.1.1 Adrian6polis 
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0 municipio de Adrian6polis desmembrou-se politicamente de Bocaiuva do 

Sui em 15 de novembro de 1961. No mapa, localiza~ao geografica do municipio. 
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Mapa 4 - Localiza~o Geografica do Municipio de Adrian6polis 

Fonte: IPARDES (2008). 

De acordo com o IBGE (2009), a taxa de crescimento geometrico no 

municipio de Adrian6polis, corresponde a: 

• Urbana: 0, 17 

• Rural: -3,40 

Esses dados demonstram a tendencia crescenta de migrayao do homem do 

campo para a area urbana, aspecto esse que pode, em medio prazo de tempo, 

implicar na diminui~ao da produyao agricola e pecuaria, agravando os problemas 

estruturais e sociais do municipio. 

4.1.2 Bocaiuva do Sui 

Bocaiuva do Sui desmembrou-se politicamente de Colombo em 12 de abril de 

1871. No mapa, localiza~o geografica do municipio. 
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Mapa 5 - Localizacrao Geografica do Municipio de Bocaiuva do Sui 

Fonte: IPARDES (2008). 

De acordo com o IBGE (2009), a taxa de crescimento geometrico no 

municipio de Bocaiuva, corresponde a: 

• Urbana: 4, 19 

• Rural; 0,33 

Esses dados demonstram urn acentuado crescimento da area urbana 

comparativamente a rural, evidenciando a necessidade de altemativas para a 

manuten9ao do homem no meio mural. 

4.1.3 Cerro Azul 

Cerro Azul desmembrou-se politicamente de Rio Branco do Sui em 27 de 

dezembro de 1897. Na imagem abaixo, mapa com a localizayao geografica do 

municipio. 
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Mapa 6 - localizayao Geografica do Municipio de Cerro Azul 

Fonte: IPARDES (2008). 

Ja em Cerro Azul, de acordo com o IBGE (2009), a taxa de crescimento 

geometrico no municipio de Cerro Azul~ corresponde a: 

• Urbana: 2,26 

• Rural: -0,40 

Tomando-se como referencia os indices dos municipios anteriormente 

analisados, evidencia-se urn crescimento inexpressive na area urbana e a 

manutenyao do decrescimento na rural o que permite vislumbrar uma provavel 

migrayao populacional para centros mais d~senvolvidos. 

4.1.4 Doutor Ulysses 

Doutor Ulysses desmembrou-se politicamente de Cerro Azul em 1 ° de janeiro 

de 1993. Na imagem abaixo, mapa com a localizac;ao geografica do municipio. 
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Mapa 7- Localizac;ao Geografica do Municipio de Doutor Ulysses 

Fonte: IPARDES (2008). 

Em Doutor Ulysses, de acordo com o IBGE (2009), a taxa de crescimento 

geometrico corresponds a: 

• Urbana: 6, 77 

• Rural: 1,63 

Os indices apresentados revelam urn acentuado crescimento populacional na 

area urbana do municipio de Doutor Ulysses, porem, sem perdas no meio rural. 

4.1.5 ltaperu~u 

ltaperuc;u desmembrou-se politicamente de Rio Branco do Sui em 1 o de 

dezembro de 1993. Na imagem abaixo, mapa com a localiza9ao geografica do 

municipio. 
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Mapa 8 - Localiza~o Geografica do Municfpio de ltaperu~u 

Fonte: IPARDES (2008). 

Em ltaperu~u, de acordo com o IBGE (2009), a taxa de crescimento 

geometrico corresponde a: 

• Urbana: 14,80 

• Rural: -7,09 

Embora o municipio de ltaperuc;u seja urn dos p61os produtores de citricos do 

Territ6rio do Vale do Ribeira, observa-se o forte crescimento da zona urbana em 

detrimento a area rural, que apresenta indice preocupante de perda populacional. 

4.1.6 Rio Branco do Sui 

Rio Branco desmembrou-se politicamente de Cerro Azul em 11 de outubro de 

1947. Na imagem abaixo, mapa com a localiza~o geografica do municipio. 
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Mapa 9 - localiza~o Geografica do Municipio de Rio Branco do Sui 

Fonte: IPARDES (2008). 

De acordo com o IBGE (2009), em Rio Branco do Sui, diferentemente do que 

se percebe nos demais municfpios, a taxa de crescimento geometrico apresenta 

niveis mfnimos de evolu~o, tanto na area rural quanta na area urbana. 

• Urbana: 0,62 

• Rural: 0,89 

Considerando a dinamica decorrente entre nascimentos e mortalidade, vern 

ocorrendo uma estagna~o no processo de crescimento populacional, ao passo que 

cresce o numero de migrantes oriundos de cidades da Regiao Metropolitana de 

Curitiba e de outros estados da federa~o, conforme dados de matricula escolar. 

4.1. 7 Tunas do Parana 

Tunas desmembrou-se politicamente de Bocaiuva do Sui em 1 o de janeiro de 

1993. Na imagem abaixo, mapa com a localizayao geografica do municipio. 
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Mapa 10- Localiza~o Geografica do Municipio de Tunas 

Fonte: IPARDES (2008). 

A t~a ; de crescimento populacional em Tunas do Parana apresentou, 

segundo IBGE (2009), os seguintes indices. 

• Urbana: 7,10 " 

• Rural: 0,56 

Esses dados revelam baixo crescimento na area rural, ao passe que na area 

urbana a evoluyao foi acent~ada, urn fenomeno que implica na sobrecarga da 
' ---

estrutura urbana, exigindo maier aten98o por parte dos gestores municipais de forma 

a assegurar as condiyoes adequadas de vida dessas populayoes. 

4.2 CARACTERiSTICAS SOCIO-ECONOMICAS 

( ____ _ 

A Microrregional I do lVR, compreende os Municipios de Adrian6polis, 

Bocaiuva do Sui, Cerro Azul, Doutor Ulysses, ltaperuc;u, Tunas do Parana e Rio 

Branco do Sui. Reunindo 99.352 pessoas, representa 1, 0% da populayao estadual. 

Destaca-se que todos os municipios deste territ6rio integram, oficialmente, a Regiao 

Metropolitana de Curitiba. 
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As popula¢es locais lutam para obter uma melhor qualidade de vida e de 

economia, que se baseia na exploragao e comercio de frutfferas, sobretudo citrus e 

a produgao de graos (milho e feijao) e bovines de subsistencia. Este territ6rio e o 

maior produtor de tangerina variedade ponkan do sui do Brasil, alcanc;ando a cifra de 

18 milhaes de quilos desta fruta, afetando no perfodo da safra os mercados de todo 

o pals (EMATER, 2008). 

Ainda, segundo a Emater (2008), dentre as culturas permanentes merecem 

destaque, alem da produgao de citrus, significativamente presente na area serrana e 

ao Iongo da BR-116, as culturas de banana, caqui e maracuja. 

A caracterizagao sociocultural e geoeconomica dessa reg1ao sinaliza a 

existencia de urn enclave de estagnagao economica e baixo desenvolvimento social, 

em urn espa9o ffsico marcado pelo intenso verde de urn dos mais ricos e 

ameac;ados biomas do planeta conforme se depreende dos cadernos analiticos do 

lpardes (2008). 

Tal fato configura essa area como bastante complexa e fragil para todas as 

modalidades de uso e ocupagao, o que reafirma o consenso existente na regiao 

acerca das deficiemcias em termos de renda, saude e educagao, aspectos crfticos 

que exigem analise pontual para melhor compreensao de suas contradi9oes. 

Por essa razao sao apresentados na sequencia, dados e informa9oes sabre o 

desempenho desses municfpios nessas areas criticas, o que permite compreender a 

especificidade dos problemas enfrentados pelos seus munfcipes e inferir sabre a 

situagao em que se encontram as popula¢es desse territ6rio. 

Dada as conforma9oes geograficas do T errit6rio do Vale Ribeira, a distancia 

desses municfpios a capital do Estado apresenta variagao consideravel - de 28 ate 

135 km. Essa condigao poderia, numa primeira analise, justificar as deficiencias 

existentes nas areas reconhecidamente crfticas como saude e educagao, pais se 

acredita que quanta mais proximo, maior o acesso as informa9oes e aos servi9os de 

saude prestados. No entanto, essa tendencia nao se confirma totalmente nesse 

territ6rio, haja vista que mesmo municfpios localizados pr6ximos a Capital 

apresentam Indices sociais extremamente baixos, o que releva a necessidade de 

medidas diferenciadas para suplantar as dificuldades locais cronicas, como 

demonstrado na tabela 1, abaixo. 
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Tabela 1 -Area territorial e distancia da capital (anode 2007) 

Bocaiuva Cerro 
Rio 

Doutor 
Adrian6polis ltaperucu Tunas Branco 

do Sui Azul Ulysses 
do Sui 

Territ6rio 

(unidade km 2
) 

1341,334 825,757 1341,323 787,32 320,158 671,71 816,712 

Distancia da 

capital a sede 
134,9 

municipal 
41,6 84,56 131,45 30,76 79,21 28,36 

(unidade km) 

Fonte: Adaptado de ITCG/c~rea; SETR/distancia, IPARDES, 2008. 

Na sequencia estao sintetizados dados especfficos dessa regiao, espelhando 

a realidade social dos sete municfpios, notadamente quanta ao numero de famflias 

abaixo da linha da pobreza, renda per capita, educagao, dentre outros que 

demonstram a fragilidade social existente. 

De acordo com Rocha (2006), a linha de pobreza inclui, ah3m do valor de uma 

cesta alimentar, o valor mfnimo para satisfazer o conjunto das demais necessidades 

basicas, isto e, considerando tambem as de habitagao, vestuario, higiene, saude, 

educagao, transporte, lazer, dentre outros. Os valores referem-se ao custo 

associado a satisfagao das necessidades de uma pessoa durante urn mes. 

Ainda, segundo ROCHA (2006), pode-se considerar a existencia de duas 

classes que tern no fndice de linha de pobreza seus parametros sociais: "abaixo da 

linha de pobreza" estao aquelas famflias que se encontram em condigao inferior ao 

mfnimo estabelecido; enquanto aquelas que conseguem manter-se com os valores 

atribufdos a uma cesta alimentar sao classificadas como "famflias pobres". 

Nos municfpios de Cerro Azul e Doutor Ulysses, observa-se urn fndice grande 

de fam flias que se encontram em condigao inferior a essa, vivendo com me nos do 

que o mfnimo estabelecido. Condigao essa que supera, respectivamente, duas e 

tres vezes mais o fndice medio do Estado do Parana, evidenciando-se a 

necessidade de medidas urgentes que permitam a essas famflias condig6es dignas 

de qualidade de vida. 
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Tabela 2- Numero de famflias abaixo da linha da pobreza no TVR ana de 2007 

Pessoas abaixo da linha de pobreza Nlimero medio 

Municipio 
Populac;ao 

(0,25 s.m./per capita) de pessoas por 
No 

no %pop. familia. 

Adriano polis 7006 2539 36,24 3,52 

Bocaiuva do Sui 9050 1699 18,90 3,56 

Cerro Azul 16344 5866 35,89 3,63 

Dr. Ulysses 6002 2633 43,89 3,75 

ltaperu<;u 19303 4420 22,90 3,59 

Rio Branco do Sui 29168 5194 17,81 3,54 

Tunas do Parana 3612 676 18,71 3,75 

Soma 90.485 23.027 

TOTAL DO EST ADO 9.501.559 1.029.012 10,83 10,83 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2008), pela autora. 

Tabela 3- Numero de Famflias Pobres e Renda per capita no TVR no ana de 2007 

Total Fam. Pobres Renda per capita 
Municipio 

Famflias Urbano Rural R$ 

Adrian6polis 1988 108 755 115,59 

Boc. do Sui 2544 211 527 185,81 

Cerro Azul 4502 337 1853 123,80 

Dr. Ulysses 1600 40 876 86,00 

ltaperu<;u 5371 1451 763 133,47 

Rio B. do Sui 8229 1373 1249 178,95 

Tunas Parana 963 107 234 136,68 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2008), pela autora. 

No primeiro caso - expresso na tabela 2 - sao mais de 23 mil pessoas 

vivendo abaixo da linha da pobreza, onde os maiores Indices estao em municfpios 

pr6ximos a Capital, como Cerro Azul, ltaperuc;u e Rio Branco do Sui; esses dados 

espelham a urgencia de polfticas publicas voltadas a superac;ao do baixo 

desenvolvimento e na melhoria das condic;oes de vida da populac;ao. 

Ja a segunda situac;ao - exemplificada na tabela 3 - demonstra o numero de 

fam flias pobres e a rend a per capita relativa a realidade dessa cam ada social. Nesse 

caso, as dados de alguns municfpios se revelam crfticos, pasta que a renda per 

capita nao ultrapassa R$ 86,00 (oitenta e seis reais) - praticamente a metade dos 
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demais municfpios do territ6rio. Tal contexto limita as possibilidades de 

desenvolvimento da regiao, haja vista que as condig6es econ6micas sao 

determinantes para a qualidade de vida das populag6es em termos de saude e bem

estar, cujos Indices estao intimamente ligados aos baixos nfveis educacionais da 

regiao. 

4.3 FORMA<;AO POPULACIONAL E INDICES VITAlS 

Alguns fatores relacionados a formagao populacional podem influenciar na 

maneira de ser e de viver de algumas populag6es, daf a necessidade de conhecer 

essa composigao, na perspectiva da cultura predominante. 

De acordo com IPARDES (2008), a Contagem Populacional de 2007 indica 

um ligeiro crescimento da populagao do Territ6rio do Vale do Ribeira para 99 mil 

habitantes e um consequente aumento na densidade demogratica para 16,2 

habitantes/km. 

Desde 1970, o conjunto do territ6rio tem demonstrado comportamento 

oscilante nas taxas de crescimento populacional. E assim assemelha-se a 

outros, e mesmo ao conjunto do Estado, ora registrando eleva<;ao nas taxas 

de crescimento, ora decrescimo (IPARDES, 2008, p. 16). 

Para compreender a formagao populacional do TVR e a dinamica de sua 

densidade demografica, faz-se necessaria analisar individualmente dais de seus 

grupos: criangas (0 a 14 anos) e idosos (acima de 65 anos de idade) no ano de 

2007. 



Grafico 1 - Grupo etario por municipio do TVR: de 0 a 14 anos 
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Grupo etario por municipio do TRV de 0 a 14 

I 
1 ta Adrian6polis a Bocaiuva do Sui lllli Cerro Azul 1111 Doutor Ulysses 

1 li1l ltaperuc;:u !ll!! Rio Branco do Sui gg Tunas do Parana 
L___________________ ----------------------------
Fonte: Pesquisa da autora. 
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De acordo como IBGE (2009), o numero de crianc;as, adolescentes e jovens 

no TVR ultrapassa a casa de 30 mil pessoas, urn numero expressive de cidadaos 

que necessitam de politicas publicas diferenciadas para superar a grande 

defasagem existente em termos de desenvolvimento s6cio-economico. 

Grafico 2 - Grupe etario por municipio do TVR: acima de 65 anos de idade 

Grupo etario por municipio do TVR acima de 65 anos 

a Adrianopolis a Bocaiuva do Sui ~ Cerro Azul 11 Doutor Ulysses I 
L~-~p~u~u __ ___:__:o Br~nco do~~-: Tu~as~~Paran_a ___________ j 
Fonte: Pesquisa da autora. 

Comparando o grafico 2 - acima - com o anteriormente analisado, percebe-se 

que, de urn modo geral, os municipios do TVR mantem uma popula~o 

predominantemente jovem, o que requer politicas imediatas e permanentes, visando 

um envelhecimento com saude e capacidade produtiva. 
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Paralelamente as altera~es na densidade demogratica da regiao, 

fortemente condicionadas pelos processos migrat6rios, interagem tambem as 

mudan~s no comportamento reprodutivo e no perfil de mortalidade da popula~ao. 

A rigor, o perfil da saude de uma popula~o resulta do padrao demografico 

que a caracteriza, bern como, reflete o contexto social em que eta se insere. Assim, 

as doen~s e os 6bitos que afetam essa popula~o. tern peso ·no grau de 

desenvolvimento e a abrangencia do nivel de bem-estar social. 

A tabela abaixo demonstra os 6bitos ocorridos no a no de 2007 no T errit6rio 

do Vale do Ribeira, conforme dados levantados no SESA-PR, apud IPARDES, 2008. 

Tabela 4- Obitos segundo tipos de doen~s em menores de 1 ano de idade no TVR 

Rio 
Adrian6poli Bocaiuva Cerro Doutor 

Doen~as ltaperu~u Tunas Branco 
s do Sui Azul Ulysses 

do Sui 

lnfecciosas e 
0 2 1 1 1 1 1 

parasitarias. 

End6crinas, 

nutricionais e 0 0 1 0 0 0 2 

metab61icas. 

Do aparelho 
0 0 1 0 1 0 0 

respirat6rio. 

Total 0 2 3 1 1 1 3 

Fonte: adaptado de SESA-PR, apud IPARDES, 2008, pela autora. 

0 indice de mortes infantis observado no TVR deve-se a causas originadas 

no periodo perinatal, que sao transtornos especfficos do feto ou recem-nascido 

ocorridos no periodo de gesta~o. como se observa acima, na tabeta 4. 

De acordo com o lpardes (2008), em areas sociais deprimidas, parcelas 

expressivas desse conjunto de 6bitos poderiam ser evitadas se os servi~s basicos 

de atendimento a saude da mulher no periodo da gesta~o fossem mais eficientes. 

Outra parcela da mortalidade infantil decorre das doen~s infecto-parasitarias, 

tambem incluidas no rol das causas evitaveis, causadas pela desnutri~o e pelas 

precarias condi¢es habitacionais, de saneamento basico e de padrao de vida das 

familias dessas crian~s. 
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No grafico apresentado na sequencia, demonstrative do coeficiente de 

mortalidade infantil (CMI) no Territ6rio do Vale do Ribeira observado no anode 2007 

pela SESA-PR, compilados e sistematizados pelo lpardes (2008): 

Grafico 3 - Coeficiente de Mortalidade lnfantil 

I 

Coeficiente de Mortalidade lnfantil no TVR 

I 
I 
I 

I 
I m Adrian6polis 

I 
1 !'ilil ltaperw;u 

11!1 Bocaiuva do Sui 

Eil Rio Branco do Sui 

Fonte: Pesquisa da autora. 

m Cerro Azul !ill Doutor Ulysses 

liiiil Tunas do Parana 

Os Indices vitais analisados ate aqui, juntamente com outros relatives a 
escolaridade e analfabetismo - adiante especificados em t6picos pr6prios -

compoem o lndice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), presente em 

estudos socioeconomicos pela sua relevante possibitidade de expor desigualdades 

entre estruturas polftico-administrativas e permitir compara~oes que contribuem para 

a gestao publica. 

0 desempenho da Microrregional I do TVR no ano de 2007, nas areas da 

saude e da educa~o, e demonstrado nos graticos apresentados a seguir. 

No grafico abaixo, percebe-se que o municipio de Doutor Ulysses, o mais 

novo dos sete municipios do Vale do Ribeira, apresenta o menor lndice de 

longevidade, em virtude da infra-estrutura e da distancia da capital. 



Grafico 4 - Indica de Longevidade 

Longevidade (IDHM-L) no TVR 

Adrian6polis 111 Bocaiuva do Sui ;s Cerro Azul Iii Doutor Ulysses 

!m ltaperu~u ~ Rio Branco do Sui ll'.i'! Tunas do Parana 

Fonte: Pesquisa da autora. 

Grafico 5 - lndice de Desenvolvimento na Educayao 

m Adrian6polis 

ill!l ltaperu~u 

Educa~ao {I OHM-E) no TVR 

IBI Bocaiuva do Sui !li\'li Cerro Azul 

1m Rio Branco do Sui ~ Tunas do Parana 

Fonte: Pesquisa da autora. 

11 Doutor Ulysses 
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Percebe-se, pelo grafico, indices muito baixos em todos os municipios, 

indistintamente. Par isso, a educayao merece atengao especial para que tais 

indicadores reflitam, posteriormente, o melhor desempenho na area e, 

consequentemente, na condiyao de vida do cidadao. 



Grafico 6 - Demonstrative da Renda Media 

a Adrian6polis 

111 Doutor Ulysses 

12! Tunas do Parana 

Fonte: Pesquisa da autora. 

Renda (IDHM-R) 

11 Bocaiuva do Sui 

m ltaperu<;:u 

Cerro Azul 

m Rio Branco do Sui 

A maior renda esta em Bocaiuva do Sui porque possui elevada oferta de 

emprego nos setores do comercio varejista e imobiliario, considerando a condi~o 

de vida e emprego do cidadao. 

Grafico 7 - fndice de Desenvolvimento Humane 

IDH-MnoTVR 

m Adrian6polis 11 Bocaiuva do Sui m Cerro Azul 

111 Doutor Ulysses m ltaperu<;:u m Rio Branco do Sui 

i>li~ Tunas do Parana 

Fonte: Pesquisa da autora. 
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A varia~o entre os patamares maximo e minimo do IDH-M expressa a 

desigualdade social neste territ6rio. Para alcan~r a dimensao das distor96es 

existentes e precise levar em considerayao os demais graficos apresentados neste 

t6pico, haja vista que refletem o desempenho dos municfpios em areas crfticas. 

Por outre lade, os avan9os socioeconomicos dos municipios ... muitas vezes -

nao se refletiram em conquista de melhor posi~o no ranking estadual. Nesse 

sentido, vale citar Adrian6polis, ltaperu9u e Rio Branco do Sui, que, de acordo com 
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IPARDES (2008), embora tenham melhorado seus indicadores, perderam posi~ao 

relativa. 

Grafico 8 - TVR no Ranking paranaense de desenvolvimento 

Classifica~ao na unidade federal 
(referencia: sao 399 municipios no Parana) 

m Adrian6polis 
• Doutor Ulysses 
m Tunas do Parana 

Fonte: Pesquisa da autora. 

11 Bocaiuva do Sui 
l1llll ltaperuc;u 

~~:a Cerro Azul 
a Rio Branco do Sui 

0 ranking estadual e 0 demonstrative do desempenho municipal no contexte 

do Estado do Parana, sendo que os indices que compoem o IDH-M foram 

anteriormente apresentados na forma de grafico neste mesmo t6pico. Vale observar 

que quanta maior e a. pontuayao do municipio, pior e o seu desempenho no cenario 

estadual. 

4.4 DIVERSIDADE CULTURAL 

Embora existam comunidades quilombolas em localidades pr6ximas nessa 

mesma Mesorregiao, no vizinho Estado de Sao Paulo, proximo a divisa com o 

Estado do Parana, nao se observa na Microrregional - 1 cujo territ6rio esta em chao 

paranaense - culturas preservadas de etnias especificas; antes sim, a 

predominancia de descendentes de imigrantes italianos, poloneses, alemaes, 

portugueses, alem da presen~ de caboclos que incorporaram "o modo de ser tipico 

do Vale do Ribeira, de acomoda~o e resistencia ao novo'' (EMATER, 2007). 

~f:.{ • . ., . 
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4.5 RELACAO EDUCACAO E TRABALHO 

0 binomio educayao-trabalho possui estreitas liga<;Oes, posto que o primeiro 

fator e fundamental para 0 desenvolvimento do segundo, ao passo que 0 progresso 

profissional enseja a possibilidade de continuayao/aprimoramento dos estudos. De 

forma que para estabelecer urn parAmetro entre esses dois setores no Territ6rio do 

Vale Ribeira sera preciso descrever as caracteristicas de cada area individualmente. 

4.5.1 Educa~o: desempenho territorial 

Neste t6pico sao descritos dados compilados de fontes oficiais, como lpardes 

(2009), DMR (2009) e Censo Escolar (2008), objetivando construir urn panorama da 

atual situayao da educayao no Territ6rio do Vale do Ribeira. 

Tabela 5- Numero de escolas e alunos no 1VR no ano de 2007 

Municipios Escolas Alunos 

Ens. Ens. 

Ens. Ens. Ens. Fund. Fund. Ens. 
Ed. Prof. 

Fund. Med. Prof. Anos Anos Medio 

lniciais Finais 

Adrian6polis 3 3 1 367 593 339 40 

Bocaiuva do Sui 1 1 0 517 1055 312 0 

Cerro Azul 2 2 0 878 1484 620 0 

Doutor Ulysses 2 2 0 256 740 219 0 

ltape~u 5 3 0 1662 1669 702 0 

Rio Branco do 

Sui 8 6 1 1739 3202 1540 120 

Tunas do Parana 2 1 0 571 656 262 0 

Fonte: Adaptado de DMR. 2009, pela autora. 

Especificamente no que se refere a alfabetizayao e escolarizayao, os 

resultados levantados pelo CENSO 2008 apontam que houve avanc;os dentro do 
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Territ6rio do Vale do Ribeira, mas ainda ha urn Iongo caminho a percorrer para 

diminuir seu atraso em relagao aos centros mais desenvolvidos. 

Quanto as matrlculas na rede publica de ensino no Territ6rio do Vale Ribeira, 

a tabela 6 e bastante clara ao demonstrar que as matrlculas no Ensino Medio sao 

proporcionalmente inferiores as do segundo ciclo do Ensino Fundamental, revelando 

que muitos alunos nao ultrapassam 10 a nos de escolarizagao. 

Tabela 6- Educagao: Matrlculas na Educagao Basica na rede publica de ensino no 

anode 2007 

Doutor Rio 
Adrian6p Bocaiuv Cerro ltaperuc 

Educacao Basica Ulysse Tunas Branco 
olis a do Sui Azul u 

s do Sui 

Municipal Creche 0 51 155 28 51 67 280 

Municipal Pre- Escolar 120 221 93 56 458 83 512 

Municipal Fundamental 687 1046 1902 708 1186 853 3748 

Estadual Fundamental 670 967 1504 645 1749 627 2752 

Estadual Ensino Medio 384 342 525 217 746 240 1327 

Total 1861 2627 4179 1654 4190 1870 8619 

Fonte: Adaptado de SEED-PR, apud IPARDES, 2008, pela autora. 

Esses dados ensejam a reflexao sobre o contingente de jovens e 

adolescentes despreparados, sem formagao escolar e, portanto, sem condigoes de 

competir no mercado de trabalho. Os Indices abaixo se referem ao desempenho 

global dos municfpios quanto a aprovagao, reprovagao, abandono escolar e 

analfabetismo. Para melhor compreensao desses resultados, apresenta-se em 

Anexo urn detalhamento especffico por unidade escolar de cada municipio. 

a) Aprovagao nas Escolas do Territ6rio do Vale do Ribeira no anode 2007 

De acordo com o Censo Escolar (2008), os Indices de aprovagao nas escolas 

do Territ6rio do Vale do Ribeira no ano de 2007 sao baixos. Observa-se que falta 

qualidade ao ensino ofertado e comprometimento dos pais no incentivo de seus 

filhos aos estudos, por isso, os Indices sao preocupantes, conforme se observa nos 

graficos apresentados na sequencia. 



Grafico 9 - indice de Aprova~o em Adrian6polis 

ADRIAN6POLIS: lndice de Aprova~ao nas 
Escolas do TVR 
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Fonte: Pesquisa da autora. 
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Sustenta um lndice consideravel de aprovac;ao no Ensino Fundamental, 

porem, ha seria queda no Ensino Medio. 

Grafico 1 0 - fndice de Aprovac;ao em Bocaiuva do Sui 

BOCAIUVA DO SUL: lndice de Aprova~ao nas 
Escolas do TVR 

lli'l 5" serie E 6" serie ~ 7" serie Ill! 8 3 serie lB 1° a no E 2° a no a 3° a no 

Fonte: Pesquisa da autora. 

Os Indices de aprovac;ao nesse municipio sao considerados baixos (inferiores 

a 65%), na terceira serie do Ensino Medic inferior a 50%. Vale ressaltar a diferenc;a 

do numero de alunos matriculados na quinta serie ( 176), e apenas 78 chegam ao 

terceiro ano do Ensino Medio, conforme tabela em anexo. 



Grafico 11 - indice de Aprova~o em Cerro Azul 

CERRO AZUL: indice de Aprova~ao nas Escolas 
doTVR 

Fonte: Pesquisa da autora. 
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A aprovayao no Ensino Fundamental e inferior ao Ensino Media, acentuando

se a queda no numero de alunos matriculados em cada serie, conforme tabela em 

anexo. 

Grafico 12- Indica de Aprova~ao em Doutor Ulysses 

I 

DR ULYSSES: indice de Aprova~ao nas Escolas 
doTVR 

I a s" serie • 6 3 serie w 7" serie . a .. serie iliii_1_0 a_n_o_~_2_0 a_n_o f!.J< 3° ano L ______ _j 

Fonte: Pesquisa da autora. 

Os indices em Doutor Ulysses sao consideraveis, apesar de haver quesa no 

numero de alunos matriculados de serie por serie, conforme tabela em anexo. 



Grafico 13 - indice de Aprovac;ao em ltaperuyu 

ITAPERU«;U: lndice de Aprova~ao nas Escolas 
doTVR 

a 5" serie • 6" serie ll!!l 7" serie • 8" serie m 1 o a no m 2° a no a 3° a no 

Fonte: Pesquisa da autora. 
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A aprovayao neste municipio nao alcanca 80°k, em media, havendo grande 

diferenya do numero do Ensino Fundamental para o Ensino Medio, conforme tabela 

em anexo. 

Grafico 14 - fndice de Aprovayao em Rio Branco do Sui 

RIO BRANCO DO SUL: Indices de Aprova~ao 
nas Escolas do TVR 

lili 5" serie • 6" serie m 7" serie • 8" serie fJj 1 ° ano E'i 2° a no ~ 3° a no 

Fonte: Pesquisa da autora. 

A aprova9ao no Ensino Fundamental esta acima de 80°k, porem, no Ensino 

Medio ha uma consideravel queda, bern como, no numero de atunos matriculados, 

quinta serie (637 alunos) e terceiro ano (277 alunos), conforme tabela em anexo. 



Grafico 15- indice de Aprovac;Ao em Tunas do Parana 

TUNAS DO PR: Indices de Aprova~ao nas 
Escolas no TVR 

li'l1 5 3 serie 111 6 3 serie = 7 3 serie .. 8 3 serie Iilli 1° a no ml 2° a no l'1ll 3° a no 

Fonte: Pesquisa da autora. 
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Os indices oscilam de serie par serie, permanecendo a queda no numero de 

alunos do Ensino Fundamental para o Ensino Media. 

De acordo com os dados apresentados, percebe-se que o indica de 

aprova~o no TVR nao oscila muito de uma serie para outra. Por exemplo, 

Adrian6polis apresenta media acima de 80% e em Bocaiuva do Sui o indica de 

aprovay!o no 3° ano do Ensino Medio nao atingiu 50% do numero de matriculados 

nasa serie do Ensino Fundamental, o que deve ser repensado pelos gestores locais 

e estaduais. Ja Rio Branco do Sui, tambem apresenta indices de aprova~o 

preocupantes, e esse fate, num municipio que detem a 258 maier arrecada~o 

dentre os 399 do Parana e questionavel e enseja uma reflexao mais aprofundada, 

notadamente quanta aos investimentos em educayao que poderiam contemplar a 

eleva~o da qualidade do ensino ofertado, refletindo nos indices. 

De modo geral, em todos os municipios do TVR os indices apresentados 

denotam uma defasagem no processo de ensino-aprendizagem. 

b) Reprovayao nas Escolas do Territ6rio do Vale do Ribeira no anode 2007 

0 contraponto da aprova~o e a reprova~o. lnfelizmente, nao ha uma 

analise seria e eficaz das causas e consequencias desta na vida do aluno e, 

principalmente, nos efeitos individuais e sociais advindos da reprova98o. Fica 

apenas no nivel da responsabilidade do aluno, enquanto estudante; falta, contudo, a 

parcela de responsabilidade des demais envolvidos no processo educacional - o 
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proprio sistema, escola, gestores, professores, familiares e a sociedade que nao 

valorize a educagao e nem seus profissionais. 

Grafico 16 - indice de Reprovayao em Adrian6polis 

ADRIANOPOLIS: Indices de Reprova!;ao nas 
Escolas do TVR 

0 % 

m Si! serie II 6i! serie r.ll 7f}. serie II 8i! serie l1lll lQ ano ml 2Q ano !il.i 3Q ano 

Fonte: Pesquisa da autora. 

Nesse municipo, a reprovayao acentua-se na sexta serie; nas demais, 

contudo, o indica e relativamente pequeno. 

Grafico 17- indice de Reprovagao em Bocaiuva do Sui 

BOCAIUVA DO SUL: Indices de Reprova~ao 
nas Escolas do TVR 

6 ,37% 

1!11 5 3 serie • 6" serie ll!l! 7 3 serie Ill sa serie liJll 1° a no lil'l 2° a no liZ 3° a no 

Fonte: Pesquisa da autora. 

Em Bocaiuva do Sui, no Ensino Fundamental e primeira serie do Ensino 

Media os indices sao altos, sempre acima de 20%, configurando o baixo 

desempenho da educa<;ao como urn todo. 
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Grafico 18 - indice de Reprovagao em Cerro Azul 

CERRO AZUL: Indices de Reprova~ao nas Escolas 
R 

liE sa serie II 6a serie mi 7a serie Ill 8a serie ii!J 1 ° a no Iilli 2° a no ~ 3° a no 

Fonte: Pesquisa da autora. 

Assemelhando-se a Bocaiuva do Sui, em Cerro Azul OS indices sao altos e 

preocupantes, do ponto de vista do ensino - aprendizagem e do sucesso do aluno 

na escola. 

Grafico 19- indice de Reprovayao em Doutor Ulysses 

DOUTOR ULYSSES: Indices de Reprova~ao nas 
Escolas do TVR 

m Sa Serie B 5a serie li!ll 7a serie 1111 8a serie 1m 1 ° a no IS 2° ano l'i1l 3° a no 

Fonte: Pesquisa da autora. 

Em Doutor Ulysses, os indices sao mais elevados no Ensino Fundamental e 

primeira serie do Ensino Mediof ja na segunda e terceira series do Ensino Medio, a 

reprovayao diminui consideravelmente, evidenciado que ate entao ja houve uma 

certa "seleyao" dos alunos pela reprovayao nas series anteriores. 



Grafico 20 - lndice de Reprova~o em ltaperu~u 

ITAPERU~U: Indices de Reprova~ao nas 
Escolas do TVR 

I 

I .. s· serie • s· serie .. 7" serie II 8a serie 1!:\1 1 ° a no ~ 2° a no ~ 3° a no 
L_ ---·---------

Fonte: Pesquisa da autora. 
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Em ltaperu~, o maior fndice esta na quinta serie, reflexo da mudan~ 

drastica na metodologia de ensino - aprendizagem das series iniciais do Ensino 

Fundamental, quando havia urn professor por turma; ja na quinta serie, ha urn 

professor por disciplina. Ha de se cosiderar tambem o tempo e os espa~os escolares 

diferenciados neste ciclo. 

Grafico 21- indica de Reprova9Bo em Rio .Branco do Sui 

RIO BRANCO DO SUL: indice de Reprova~ao 
nas Escolas do TVR 

sa serie Ill 6a serie ~ ?a serie • sa serie s 1° a no a 2° a no ~ 3° a no 

Fonte: Pesquisa da autora. 

0 fndice de reprova9Bo no Ensino Medic, neste municipio, e muito mais alto 

do que no Ensino Fundamental, devendo-se optar por metodologias diferenciadas e 

propostas que atendam as especificidades deste nfvel. 



Grafico 22- indice de Reprova~o em Tunas do Parana 

TUNAS DO PR: lndice de Reprova~ao nas 
Escolas do TVR 

4 , 1 7 % 

• s• serie .. 1. ano " 2" ano " 3° ~ 
Fonte: Pesquisa da autora. 
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Os indices de reprova«;ao em Tunas do Parana merecem atenyao porque 

estao sempre acima de 10%, somente no terceiro ano do Ensino Medic e menor; por 

isso deve-se priorizar a educa«;ao, visando qualidade e melhor desempenho. 

Os graficos demonstram que Adrian6polis apresenta o manor indica em seis 

das sete series anallsadas e Bocaiuva do Sui e o municipio com o maier indice de 

reprova~o. Vale ressaltar que este municipio tern apenas uma escola estadual, 

razao pela qual o acompanhamento per parte da gestae (na unidade educacional e 

do proprio Nucleo de Educa9Bo - Area Norte) poderia ser mais efetivo. 

c) Abandono Escolar no Territ6rio do Vale do Ribeira no anode 2007 

Outro fator critico e o abandono escolar, originado, em grande parte, pela 

necessidade de aumentar a renda familiar, memento em que crian~s, adolescentes 

e jovens ingressam no mundo do trabalho. 



Grafico 23 - indica de Abandono Escolar em Adrian6polis 

ADRIAN6POLIS: indices de Abandono nas 
Escolas do TVR 

m sa serie 11!1 6 3 serie 1lil 7 3 serie 1!11 8 3 serie li'R! 1 ° ano m 2° a no m 3° a no 

Fonte: Pesquisa da autora. 
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No municipio de Adrian6polis, os indices de abandono escolar no Esnino 

Fundamental sao inferiores a 8%, porem no Ensino Media, ultrapassa 30% no 

segundo ano, refletindo a necessidade pelo trabalho em detrimento a formac;ao 

academica, que, teoricamente, garante um futuro melhor. 

Grafico 24 - Indica de Abandono Escolar em Bocaiuva do Sui 

BOCAIUVA DO SUL: indices de Abandono nas 
Escolas do TVR 

ID Sa serie m 6 3 serie m!l 7 3 serie II 8 3 serie flli 1° a no 1\i 2° a no ill.! 3° a no 

Fonte: Pesquisa da autora. 

E questionavel o fndice de abandono na quinta serie, denotando a ausencia 

dos pais na vida escolar dos filhos. Nota-se tambem, o alto indica de abandono na 

terceira serie do Ensino Media (43,95%), reflexo da falta de perspective dos alunos 

em rela«;ao a continuidade dos estudos. 



Grafico 25 - lndice de Abandono Escolar em Cerro Azul 

CERRO AZUL: Indices de Abandono nas 
Escolas do TVR 

Fonte: Pesquisa da autora. 
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No Ensino Fundamental, o abandono e maier. Nao ha o acompanhamento da 

assiduidade dos alunos, exigido pelos programas sociais (Balsa Familia, PET), 

atraves do FICA (Ficha de Centrale da Assiduidade), que serve como condiyao para 

a permanencia da crian~ nesses programas. 

Grafico 26 - indice de Abandono Escolar em Doutor Ulysses 

DOUTOR ULYSSES: indices de Abandono nas 
Escolas do TVR 

!D s:a serie 1111 6:1 serie m 7 3 serie • 8 3 serie m 1° ano m 2° ano 111 3° a no 

Fonte: Pesquisa da autora. 

Ha uma taxa crescenta de abandono nas escolas de Ooutor Ulysses, 

principalmente no Ensino Fundamental, situayao que exige encaminhamentos 

diferenciados, bem como parcerias com demais 6rgaos responsaveis petos direitos 

das crianyas, como os conselhos de direitos e tutelares, exigindo providencias dos 

pais, revertendo esse quadro. 



Grafico 27 - indice de Abandono Escolar em ltaperuyu 

ITAPERuc;u: indices de Abandono nas 
Escolas no TVR 

li!!J 5" serie lill 6" serie llill 7" serie Ill 8" serie m 1° a no .fi;l 2° a no "" 3° a no 

Fonte: Pesquisa da autora. 
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Este municipio apresenta indices altos de abandono escolar, levando a 

reflexoes sabre suas causas e buscando estrategias de incentive para a 

permanencia do aluno na escola. 

Grafico 28 - lndice de Abandono Escolar em Rio Branco do Sui 

RIO BRANCO DO SUL: Indices de Abandono 
nas Escolas do TVR 

I Ia 5" serie II 6" serie lliij 7" serie 1111 aa serie la 1° a no e 2° a no iiiii 3° a no 
L____ ______________________________________________ ~ 

Fonte: Pesquisa da autora. 

As taxas de abandono no Ensino Media sao maiores do que as do Ensino 

Fundamental, por isso, e importante a adequa~o do ensino neste nivel, visando a 

permanencia e o sucesso dos alunos em sua vida academica. 



Grafico 29- indice de Abandono Escolar em Tunas do Parana 

TUNAS DO PARANA: Indices de Abandono 
nas Escolas do TVR 

Ell 5a Selie 111 6" serie E!'l 7" serie II 8a Serie Ell 1° a no 5 2° a no El 3° a no 

Fonte: Pesquisa da autora. 
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0 abando escolar em Tunas do Parana, cresce consideravelmente a partir da 

oitava serie, em virtude da idade, surge o desinteresse pela escola e acentua-se a 

necessidade de trabalhar para contribuir com a renda da familia. 

As taxas de abandono escolar de sa a 88 series sao altas em Bocaiuva do Sui, 

Cerro Azul e ltaperuyu, pois estao acima de 1 0%; assim como em Doutor Ulysses, 

cujos indices, em media, tambem ultrapassam este valor. 

Ja no Ensino Medio, Bocaiuva do Sui e ltaperuyu lideram em abandono 

escolar, ultrapassando a casa dos 30% (em media). Deve-se repensar as causas do 

abandono, no tocante ao trabalho pedag6gico e as condiyaes sociais dessas 

crianc;as e adolescentes. 

d) indice de Analfabetismo no Territ6rio do Vale do Ribeira no anode 2007 

De acordo com dados compilados do IBGE - Censo Demografico, apud 

lpardes (2008), a taxa de analfabetismo no Territ6rio do Vale do Ribeira e alta. 

Contudo, observa-se uma queda nos indices relacionados a faixa etaria, 

demonstrando que quanta mais jovem, menor a incidencia de nao alfabetizados ; 

sendo preocupantes os altos indices de pessoas com mais de 40 anos, uma vez que 

os cargos publicos sao ocupados por individuos, na maioria, nesta faixa etaria. 
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Quadro 2- Taxa de Analfabetismo segundo a faixa etaria 

Rio 
Bocaiuva Cerro Doutor 

Analfabetismo Adrian opolis ltaperu~u Tunas Branco 
do Sui Azul Ulysses 

do Sui 

15 ou mais 25,90 13,40 24,50 24,20 15,80 28,10 16,70 

de 15 a 19 5,30 2,90 7,10 3,60 3,10 5,30 2,90 

de 20 a 24 10,50 5,40 11,60 9,70 4,20 8,70 4,30 

de 25 a 29 14,60 7,70 12,10 14,20 5,10 22,20 6,40 

de 30 a 39 15,30 8,30 18,40 19,10 10,60 23,00 10,80 

de 40 a 49 27,00 11,00 29,00 34,00 22,00 31,00 21,00 

de 50 e mais 52,00 32,00 50,00 52,00 50,00 57,00 47,00 

Fonte: IBGE- Censo Demografico, apud IPARDES, 2007, adaptado pela autora. 

0 indice de adultos analfabetos com mais de 50 anos de idade e superior a 

50% da populac;ao, em virtude das dificuldades hist6ricas de acesso e permanencia 

na escola publica, quando na verdade, naquela epoca, poucos eram os que tinham 

acesso e condic;oes de concluir seus estudos. 

Haque se destacar, no entanto, que o govemo estadual possui um programa 

de alfabetizac;Bo de jovens e adultos - Parana Alfabetizado - com metas pela 

superac;Bo do analfabetismo ate o ano de 201 0. Contudo, ac;Qes dessa natureza 

precisam ser incentivadas no TVR com o apoio das instancias municipais. 

4.5.2 Empregos: ofertas locais 

Quanto ao mercado de trabalho e oferta de emprego, a tabela abaixo 

demonstra a discrepancia nas demandas oferecidas nos municipios do Territ6rio do 

Vale do Ribeira, uma vez que a maioria deles e, em sua essencia, rural, destacando

se diferentemente dentre eles, Rio Branco e ltaperuc;u enquanto industrias de 

prospecc;Bo e processamento mineral. 
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Tabela 7- Oferta de empregos segundo as atividades economicas nos municipios 

Rio 
Bocaiuva Cerro Doutor 

Atividade Adrian6polis ltaperucu Tunas Branco 
do Sui Azul Ulysses 

do Sui 

Ind. extra<;ao de 

minerais e nao 5 59 39 0 251 21 943 

metalicos 

Ind. madeira e do 
2 162 184 117 657 71 

mobiliario 

Constru<;ao civil 18 5 202 43 72 30 162 

Comercio varejista 71 162 154 26 397 218 498 

Comercio 
7 5 6 6 25 33 66 

atacadista 

Administra<;ao de 

im6veis; valores 

mobiliarios; serv. 34 162 325 257 351 259 166 

tecnicos; prof., 

aux. ativ. econ. 

Transporte e 
13 5 14 18 255 237 

comunica<;6es 

Total 159 595 933 360 1255 2376 2275 

Fonte: IPARDES, 2009. 

4.5.3 PIB e renda per capita 

0 Produto lnterno Bruto (PIB) do territ6rio Ribeira somou R$ 675,2 milhoes 

em 2004, o que correspondeu a 0,6% do total das riquezas geradas pelo Estado, 

inferior aos Indices alcan<fados nos anos anteriores, evidenciando o declfnio da 

representatividade economica do territ6rio nos ultimos anos (IPARDES, 2008). 

Entre os municipios que compoem o Territ6rio do Vale do Ribeira, Rio Branco 

do Sui destaca-se por apresentar um PIB de R$ 371 ,6 milhoes, o que corresponde a 

55% do produto interno da regiao, sendo responsavel por 12,3% do PIB do territ6rio. 

0 municipio de Cerro Azul e a segunda maior economia, seguido de ltaperu<fu, que 
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responde par 11,3% do total dos bens e servi<;os produzidos no territ6rio (AMP, 

2008). 

Em rela<;ao ao PIB per capita, verifica-se que os municfpios do territ6rio, a 
exce<;ao de Rio Branco do Sui, contabilizam numeros inferiores a media 

paranaense. ltaperu<;u e o caso mais crftico, nao apenas par conta do atual patamar 

da renda par habitante, mas devido tambem a inexpressiva evolu<;ao nominal do 

produto per capita nos ultimos anos (IPARDES, 2008). 

4.6 PRINCIPAlS INICIATIVAS NAAREA EDUCACIONAL 

Ha urn avan<;o no Parana, como urn todo, na area da educa<;ao. Varios sao os 

programas oferecidos pelo governo estadual e federal, com o prop6sito de melhorar 

a qualidade da educa<;ao nacional: ENEM, PRO-UNI, Universidade Aberta (p61o em 

Cerro Azul), Parana Alfabetizado, parcerias com a Universidade Federal do Parana 

(Escola de Fabrica - Rio Branco do Sui) e outras a<;5es do Governo do Estado do 

Parana. Contudo, essas iniciativas apresentam-se insuficientes para modificar os 

Indices e melhorar a qualidade. Nao ha universidade no TVR e nenhum curso em 

nfvel superior. E, considerando a distancia da capital e a dificuldade de acesso, 

muitos optam pelos cursos a distancia ou semipresenciais, contribuindo para uma 

forma<;ao inicial fragil, incompatfvel com as necessidades educacionais da regiao, o 

que evidencia a necessidade de uma forma<;ao continuada mais expressiva e 

eficiente para atender essa demanda. 

4.7 [NDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA<;AO BASICA 

Embora se perceba algum avan<;o no desempenho educacional, conforme se 

depreende dos resultados oficiais do fndice de Desenvolvimento da Educa<;ao -

lOEB (MEG, 2009), alguns municfpios do Territ6rio do Vale do Ribeira regrediram 

em seus Indices globais, denotando a queda da qualidade na educa<;ao. 
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Grafico 30 -lOEB: Demonstrativo global dos municlpios do Territ6rio do Vale Ribeira 

lOEB dos municipios do TVR em 2007 

m Adrian6polis 

m Doutor Ulysses 

Tunas 

Fonte: Pesquisa da autora. 

111!1 Bocaiuva do Sui 

~m~ ltaperw;u 

lM Cerro Azul 

M Rio Branco do Sui 

Sobre os Indices apresentados, compete esclarecer que se tratam de 

informa(f6es prestadas pelas pr6prias escolas, levando em considera(fao o 

rendimento escolar, a aprova(fao e reprova(fao, o abandono e a permanencia na 

escola com garantia de efetiva aprendizagem. 

De acordo com o Ministerio da Educa(fao, "a meta para o pals e chegar a 

media 6,0 em 2021, partindo de pontos distintos, o que permite considerar as 

desigualdades regionais e locais existentes no pals" (GOUVEIA, et all, 2009, p. 13). 

Os dados acima, porem, refletem uma realidade preocupante e determinante 

quanta a distancia existente entre as necessidades educacionais e o que vern sendo 

realizado para supri-las, alterando significativamente a condi(fao de vida destas 

popula<f6es. 

4.8 CONSOLIDA<;AO DAS INFORMA<;OES 

0 Territ6rio do Vale do Ribeira particulariza-se por duas importantes 

caracterlsticas. De urn lado, reune urn conjunto de municlpios de baixa densidade 

populacional, mas que comp5e parte da Regiao Metropolitana de Curitiba (RMC) 

legalmente institulda, urbanizada, industrializada e densa. Por outro lado, esta 
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inserido na grande regiao do Vale do Ribeira, que abrange parte do territ6rio paulista 

e paranaense e se estrutura a partir da bacia hidrografica do Ribeira do lguape, 

estendendo-se desde o literal sui de Sao Paulo ate o literal norte do Parana. 

A poryao paranaense caracteriza-se como uma regiao que permaneceu a 

margem dos grandes ciclos econOmicos do Estado: o ciclo do mate, o ciclo da 

madeira, a expansao cafeeira do norte paranaense, a expansao da agricultura de 

graos para exportayao e, mais recentemente, o processo industrial intensive 

(IPARDES, 2008). 

Essa analise permite inferir que o Territ6rio do Vale do Ribeira sofre de urn 

processo crOnico de defasagem comparativamente ao desenvolvimento observado 

em outros centres, notadamente no que se refere as areas de saude e educayao. 

Sendo esta fundamental no processo de desenvolvimento, razao pela qual cabe ao 

poder publico garantir a educayao publica a todos, num trabalho articulado entre as 

tres esferas de govemo. 

Para mudar o atual quadro e preencher as lacunas deixadas pelo processo 

hist6rico do Vale do Ribeira, ha necessidade de urn processo de tomada de 

consciencia da populayao quanto aos seus direitos e a sua realidade - o que 

somente acontecera com o auxilio da sociedade civil organizada e de medidas 

governamentais em todas as esferas (municipal, estadual e federal) investindo para 

saldar esta divida, num processo de inclusao social. 

4.9 PROPOSTA 

Os mumc1p1os que integram a Microrregional I do Vale do Ribeira sao 

atendidos pelo Nucleo Regional de Educayao- Area Metropolitans Norte, situado no 

Bairro Santa Candida, em Curitiba, com outros sete municipios: Colombo, Almirante 

Tamandare, Campo Magro, Pinhais, Piraquara, Campina Grande do Sui e Quatro 

Barras. 

De acordo como lpardes (2008), o IDH-M desses sete municfpios e superior 

aos do TVR, conforme tabela abaixo. 
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Tabela 8- Indices dos municfpios pertencentes ao Nucleo Regional de Educac;ao-

Area Metropolitana Norte 

INDICES DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES AO NUCLEO REG. DE EDUCACAO - MET. 

NORTE 

CLASSIFICACAO 

MUNICiPIOS 
DIST. GRAU 

iND.GINI POP. IDH FED. NAC. 
CAP. URBAN. 

Aim. 
93.055 15,15 0,728 96,01 0,480 247 2.473 

Tamandare 

Campina G.Sul 35.396 32,24 0,761 75,14 0,500 124 1.558 

Campo Magro 22,325 19 0,740 12,25 0,500 201 2.152 

Colombo 233.916 17,3 0,764 95,44 0,470 109 1.483 

Pinhais 121.038 8,9 0,815 97,81 0,490 14 296 

Piraquara 82.006 22,52 0,744 46,41 0,500 184 2.044 

Quatro Barras 18.125 25,1 0,774 89,85 0,540 75 1.205 

VALE DO RIBEIRA 

Adrian6polis 6.709 134,9 0,683 23,02 0,590 374 3.256 

Boc. do Sui 9.533 41,6 0,719 39,36 0,550 273 2.638 

Cerro Azul 17.693 84,56 0,684 23,95 0,620 372 3.240 

Dr. Ulysses 5.956 131,45 0,627 11,68 0,570 398 4.176 

ltaperucu 22.021 30,76 0,675 83,92 0,510 381 3.365 

Rio B. do Sui 31.486 28,36 0,702 68,33 0,550 330 2.953 

Tunas do 
5.921 

Parana 
79,21 0,686 39,35 0,570 369 3.216 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2008). 

Tais aspectos merecem ser cuidadosamente analisados vista que alguns 

deles implicam na facilidade de acesso a educac;ao de nivel superior de qualidade, o 

que reflete proporcionalmente na formac;ao dos profissionais da educac;ao. Da 

mesma forma, quanta maior a proximidade com os grandes centros, maiores as 

chances das cidades acompanharem o processo de desenvolvimento como urn 

todo. E, estando fisicamente Ionge da realidade do TVR, torna-se mais diffcil ao NRE 

dimensionar as problemas existentes, e, desta forma viabilizar os recursos 

necessarios para equaciona-los. 

Ate porque, sao atribuic;oes do Nucleo Regional de Educac;ao, atender, 

acompanhar, supervisionar, orientar e articular as redes municipais e estaduais e 

particulares nos municfpios, em todos os nfveis e modalidades, alem de fazer 
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cumprir a legisla9ao educacional vigente quanta ao acesso, permanencia e sucesso 

do aluno na escola. E, como se pode observar nos dados levantados neste estudo, 

ha uma grande diferen9a no desempenho dos municfpios do Territ6rio do Vale 

Ribeira e os demais que integram o Nucleo Regional de Educa9ao - Area 

Metropolitana Norte; evidenciando-se a distancia de Curitiba, onde esta a sede do 

Nucleo Regional, consideravelmente menor naqueles sete municfpios e maior em 

rela9ao aos que integram o TVR, fator que dificulta o acompanhamento das a96es 

educacionais frente as demandas e as necessidades urgentes, bern como buscar 

condi96es para supri-las e atende-las; 

Sendo assim, sugere-se a implanta9ao de urn Nucleo de Educa9ao para o 

Vale do Ribeira, facilitando a aplica9ao das polfticas educacionais, o 

acompanhamento dos processos e resultados das escolas, com vistas a melhoria da 

qualidade da educa9ao em seus multiplos contextos. 

Pela implanta9ao de urn Nucleo de Educa9ao para o TVR as polfticas 

educacionais passarao a ser orientadas de acordo com a especificidade da regiao, o 

que possibilitara a efetividade das a96es educacionais no tocante a apropria9ao do 

conhecimento, ao aprimoramento pessoal e profissional dos cidadaos - condi96es 

basicas para a melhoria da qualidade de vida, em suma, para o desenvolvimento 

social e econ6mico do territ6rio. 



69 

5 CONSIDERACOES FINAlS 

0 Territ6rio do Vale do Ribeira em sua pon;:ao paranaense reune cerca de 

trinta mil habitantes que vivem em condi96es precarias em fun<fao das conforma<f6es 

ambientais, economicas e sociais da regiao, cujas caracterfsticas geograticas e 

topograficas limitam seu desenvolvimento, carecendo de polfticas publicas 

diferenciadas para superar o atraso existente em rela<faO aos grandes centros. 

Se "para mudar uma realidade e preciso conhece-la", dispensar urn olhar 

mais preciso para o Vale do Ribeira, sob a 6tica do morador local, faz a diferen(fa em 

se tratando de buscas de alternativas de transforma(fao de urn contexto que nao 

atende as perspectivas de vida da popula<fao. 

E necessaria que haja urn inconformismo como quadro atual e, a partir deste, 

mesclado com o sonho de uma realidade nova, de-se infcio a pequenas mudan(fas, 

"ousadias", que aos poucos influenciarao na constru<fao de uma sociedade mais 

justa e igual. 

Por isso, e fundamental ultrapassar os limites do sensa comum de que "nao 

esta born assim" e mergulhar no universo dos dados e das informa<f6es, 

transformando-os em evidencias para que, a partir de indicadores, 

comparativamente a outras realidades, os cidadaos do Vale do Ribeira assumam a 

responsabilidade de participar ativamente deste processo social de mudan(fa. 

Conhecida a realidade s6cio-educacional das comunidades do Vale, em seus 

Indices extremamente baixos, busca-se com este trabalho, a cria(fao de polfticas 

publicas que possibilitem implementar a96es na area da educa(fao, com vistas a 
mudan9a da realidade local. 

Por isso, a sugestao de implanta(fao de urn Nucleo de Educa<fao especffico 

para o territ6rio, contemplando a necessidade de acompanhamento e supervisao de 

todo o processo educacional vigente, haja vista o IDH-M dos outros sete municfpios 

que integram o Nucleo Regional de Educa<fao - Area Metropolitana Norte (14 ao 

todo ), consideravelmente superior. 

Contudo, nao se esgotam aqui os estudos e propostas de interven96es nesta 

regiao, tao carente de recursos e tecnicas para assumir o controle social, num 

continuo aprender e fazer. 
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APENDICE A 



Tabela 01 - Demonstrative do desempenho individual das unidades educacionais dos sete municfpios da Microrregional I do TVR 

Municipio: ADRIANOPOLIS 

serie/turno 

PORTO NOVO, C E- E FUND MEDIO 

SANTA BARBARA, C E- E FUND MEDIO NORMAL 

SELBMANN, C E- E FUND MEDIO 

Municipio: BOCAIUVA DO SUL 

serie/turno 

CARLOS ALBERTO RIBEIRO, C E- E FUND MED 

Municipio: CERRO AZUL 

serie/turno 

AUGUSTO A. DA PAIXAO, E E - E FUND 

ISABEL, C E PRING- E FUND MEDIO 

Municipio: DOUTOR ULYSSES 

serie/turno 

SAL TO GRANDE DO TURVO, C E- E FUND MED 

TANCREDO DE A.NEVES, C E- E FUND MEDIO 

Municipio: ITAPERUCU 

serie/turno 

ANTONIO ALVES, E E BEL- E FUND 

REPROVACAO 

sa % 6a % ya % 8a % 1a % 2a % 3a o;o 

5 1 12 3 1 9 10 7 0 

2 5,41 0 0,00 2,56 1 2,08 3 5,56 0 0,00 0 0,00 

3 2,86 11 12,94 0 0,00 8 8,99 4 3,25 5 10,87 0 0,00 

0 0,00 3,45 2 6,90 0 0,00 3 15,00 2 6,67 0 0,00 

sa % 6a % ya % 8a % 1a % 2a % 3a % 

sa % 6a % ya % 8a % 1a % 2a % 3a % 

68 24,11 79 32,92 71 29,58 38 23,75 36 24,16 18 11,46 10 6,37 

sa % 6a % ya % 8a % 1a % 2a o;0 3a % 

1 07 5 60 1 60 1 29 1 29 11 11 13 

8 10,39 

99 21,81 

sa 0/o 

1,89 3 5,66 2 3,70 3 4,55 2,78 0 0,00 

59 20,07 57 19,39 27 12,16 26 14,44 10 9,01 13 11,71 

6a % ya '% 8a % 1a % 2a % 3a % 

34 1 18 10,71 14 11 12 14,12 2 2 4,08 

28 22,40 16 16,84 11 11,58 9 13,43 11 27,50 4,76 2 9,52 

6 6,19 2 2,11 3 3,16 2 3,64 2,22 3,57 0 0,00 

sa ':lfo 6a % ya % 8a % 1a % 2a % 3a 0/o 

11 0 8 69 13,42 69 1 36 1 45 15,52 34 1 5 

21 22,83 17 19,32 13 14,77 4 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

59 



BEDA MARIA, C E FREI - E FUND MEDIO 

JOSE PIOLI, C E- E FUND MEDIO 

LUIZ MALTACA, C EVER- E FUND MEDIO 

NOSSA SENHORA DAS GRACAS, C E- E F MED 

Municipio: RIO BRANCO DO SUL 

serie/turno 

HILDA FARIA FRANCO, E E PROF A- E FUND 

JOSE ELIAS, C E- E FUND MEDIO 

JOSE ERMIRIO DE MORAES, C E- E FUND MED 

MANOEL B.DE MACEDO, C E PROF-E FUND MED 

MARIA DA LUZ FURQUIM, C E-E FUND MED NOR 

PERCY TEIXEIRA DE FARIA, E E PROF-E FUND 

SHIRLENE DES. ROCHA, E E- E FUND 

ZACARIAS C.DE CRISTO, C E- E FUND MEDIO 

Municipio: TUNAS DO PARANA 

serie/turno 

SAO FRANCISCO DE ASSIS, E E- E FUND 

SEVERO FERREIRA RUPPEL, C E-E FUND MEDIO 

13 18,57 

46 26,14 

25 21,19 

5 5,62 

sa % 

7 12,73 6 10,91 

25 19,69 24 18,90 

1S 21,69 21 25,30 

2 2,56 5 6,41 

5 8,93 0 0,00 0 0,00 

17 16,19 2S 18,92 15 16,67 

9 9,89 17 17,00 19 52,78 

1 2,56 0 0,00 0 0,00 

0 

3 

0,00 

3,33 

2 5,56 

0 0,00 

6a o10 7a ''/o sa '% 1a % 2a % 3a % 

ss 11 69 9,19 60 50 116 ss 21 35 10,36 

5 6,94 

14 14,74 

9 12,00 

17 12,88 

1S 20,45 

0 0,00 

4 5,97 3 4,48 5 5,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

6 6,00 16 16,00 9 12,68 5 7,25 4 6,67 s 13,33 

13 16,SS 5 6,49 1 ,52 27 50,00 5 17,24 2 6,90 

3 2,SS 6 5,77 1 ,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

1S 16,22 10 9,01 23 14,94 57 27,94 57 37,50 16 10,53 

0 0,00 1 5,00 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

6 4,55 6 6,25 6 6,25 2 2,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

16 11,76 19 16,67 13 11,40 s 9,64 27 33,33 19 41,30 9 19,57 

sa 0/o 

55 27,23 

2,50 

54 33,33 

6a % 7a % sa % 1a 2a 

23 1 16 1"1,27 23 16,67 19 20,65 11 

3 7,S9 0 0,00 2 7,14 0 0,00 0 0,00 

20 19,23 16 15,38 21 19,09 19 20,65 11 15,28 

3a 

3 4,17 

0 0,00 

3 4,17 

60 
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Tabela 01 - Demonstrativo do desempenho individual das unidades educacionais dos sete municfpios da Microrregionall do TVR (continuac;ao) 

APROVACAO 

Municipio: ADRIANOPOLIS 

serie/turno 

PORTO NOVO, C E- E FUND MEDIO 

SANTA BARBARA, C E- E FUND MEDIO NORMAL 

SELBMANN, C E- E FUND MEDIO 

Municipio: BOCAIUVA DO SUL 

serie/turno 

CARLOS ALBERTO RIBEIRO, C E- E FUND MED 

Municipio: CERRO AZUL 

serie/turno 

AUGUSTO A. DA PAIXAO, E E- E FUND 

ISABEL, C E PRING- E FUND MEDIO 

Municipio: DOUTOR ULYSSES 

serie/turno 

SAL TO GRANDE DO TURVO, C E- E FUND MED 

TANCREDO DE A.NEVES, C E- E FUND MEDIO 

Municipio: ITAPERUCU 

serie/turno 

ANTONIO ALVES, E E BEL- E FUND 

% 6a % ?a % sa o;© 1 a % 2a 0/o 3a % 

148 91 115 87,12 139 145 89,51 150 96 102 4 

32 86,49 13 86,67 35 89,74 47 97,92 46 85,19 17 36,17 29 100,00 

97 92,38 83 86,46 77 90,59 75 84,27 87 70,73 62 74,70 43 93,48 

19 100,00 19 90,48 27 93,10 23 92,00 17 85,00 17 89,47 30 100,00 

sa % 6a % ?a % sa % 1a % 2a % 3a % 

sa % 6a % ?a % sa % 1a % 2a % 3a % 

176 62,41 213 66,77 139 57,92 97 60,63 83 55,70 58 63,04 78 49,68 

sa % 6a % ?a % sa 0/o 1 a % 2a '-% 3a '% 

360 67,80 270 69,41 240 69,16 215 207 5 148 133 

63 81,82 62 92,54 44 83,02 48 88,89 53 80,30 40 85,11 35 97,22 

297 65,42 208 64,60 196 66,67 167 75,23 154 85,56 108 91,53 98 88,29 

sa '% 6a % ?a % sa 0/o 1a % 2a '% 3a % 

166 133 79,17 161 92 75,41 65 57 41 83,67 

87 69,60 70 76,09 77 81,05 51 76,12 28 70,00 18 78,26 18 85,71 

79 81,44 63 82,89 84 88,42 41 74,55 37 82,22 39 90,70 23 82,14 

sa % 6a '% ?a o;(l sa % 1a 0/o 28 % 3a % 

350 376 73,15 292 61,15 265 0 185 136 5 120 

63 68,48 67 71,28 70 79,55 38 86,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 



BEDA MARIA, C E FREI - E FUND MEDIO 

JOSE PIOLI, C E- E FUND MEDIO 

LUIZ MALTACA, C EVER- E FUND MEDIO 

NOSSA SENHORA DAS GRACAS, C E- E F MED 

Municipio: RIO BRANCO DO SUL 

serie/turno 

HILDA FARIA FRANCO, E E PROF A- E FUND 

JOSE ELIAS, C E- E FUND MEDIO 

JOSE ERMIRIO DE MORAES, C E- E FUND MED 

MANOEL B.DE MACEDO, C E PROF-E FUND MED 

MARIA DA LUZ FURQUIM, C E-E FUND MED NOR 

PERCY TEIXEIRA DE FARIA, E E PROF-E FUND 

SHIRLENE DES. ROCHA, E E- E FUND 

ZACARIAS C.DE CRISTO, C E- E FUND MEDIO 

Municipio: TUNAS DO PARANA 

serie/turno 

SAO FRANCISCO DE ASSIS, E E- E FUND 

SEVERO FERREIRA RUPPEL, C E-E FUND MEDIO 

46 65,71 56 82,35 

111 63,07 1 03 73,57 

77 65,25 

53 59,55 

79 72,48 

71 68,93 

41 74,55 

91 71,65 

45 54,22 

45 57,69 

48 85,71 0 0,00 

82 78,10 1 02 68,92 

64 70,33 61 61,00 

33 84,62 22 52,38 

0 0,00 

76 73,08 

43 58,90 

17 48,57 

0 

80 

30 

10 

sa 0/o 6a % 7a % sa 1a % 2a o;o 3a 

637 84,71 665 606 87,95 558 332 293 72,52 277 

62 86,11 62 88,57 63 94,03 80 87,91 0 0,00 0 0,00 0 

78 82,11 104 92,86 78 78,00 58 81,69 52 75,36 42 85,71 44 

63 84,00 67 83,75 

113 85,61 119 97,54 

71 92,21 

96 92,31 

63 95,45 

80 96,39 

26 48,15 

83 94,32 

28 80,00 

73 96,05 

24 

50 

0,00 

88,89 

83,33 

41,67 

% 

81 

0,00 

73,33 

82,76 

98,04 

66 75,00 100 84,75 100 90,09 123 79,87 126 61,76 116 60,73 124 81,58 

21 95,45 22 95,65 19 95,00 15 83,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

117 88,64 83 86,46 80 83,33 64 84,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

117 86,03 108 83,08 99 86,84 75 90,36 45 55,56 34 64,15 35 76,09 

sa o;o 6a % 7a % sa 0/o 1 a 

130 124 80,5:2 118 0 94 68,1 :2 

31 77,50 28 84,85 37 97,37 24 85,71 

99 61,11 96 79,34 81 77,88 70 63,64 

56 

0 0,00 

56 60,87 

2a % 3a 

59 76,62 

0 0,00 

59 76,62 

62 

0 

62 

% 

1 

0,00 

86,11 

62 
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Tabela 01 -Demonstrative do desempenho individual das unidades educacionais dos sete municfpios da Microrregionall do TVR (continuagao) 

ABANDONO Total Alunos 

Municipio: 

ADRIANOPOLIS 

serie/turno 

PORTO NOVO, C E- E 

FUND MEDIO 

SANTA BARBARA, C E -

E FUND MEDIO NORMAL 

SELBMANN, C E- E 

FUND MEDIO 

Municipio: BOCAIUVA 

DOSUL 

serie/turno 

CARLOS ALBERTO 

RIBEIRO, C E- E FUND 

MED 

sa % 6a % 7a % sa % 1a % 2a % 3a % 

8 5 3,79 11 9 8 37 1 46 3 

3 8,11 2 13,33 3 7,69 0 0,00 5 9,26 30 63,83 0 0,00 

5 4,76 2 2,08 8 9,41 6 6,74 32 26,02 16 19,28 3 6,52 

0 0,00 1 4,76 0 0,00 2 8,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

sa % 6a % 7a % sa % 1a % 2a % 3a % 

sa % 6a % 7a % sa % 1a % 2a % 3a % 

38 13,48 27 8,46 30 12,50 25 15,63 30 20,13 16 17,39 69 43,95 

Municipio: CERRO AZUL sa % 6a % 7a 0/o sa 11/o 1a % 2a % 3a % 

serie/turno 

AUGUSTO A. DA 

PAIXAO, E E _: E FUND 

ISABEL, C E PRING- E 

FUND MEDIO 

Municipio: DOUTOR 

ULYSSES 

serie/turno 

SAL TO GRANDE DO 

64 1 59 15,17 47 1 32 11 10 6 3,64 

6 7,79 4 5,97 6 11,32 4 7,41 10 15,15 6 12,77 

58 12,78 55 17,08 41 13,95 28 12,61 0 0,00 0 0,00 

sa o/o 6a % 7a % sa ':If., 1 a '% 2a 

22 17 10,12 15 7 19 8 7 

10 8,00 6 6,52 7 7,37 7 10,45 2,50 4 17,39 

1 0,68 

2,78 

0 0,00 

3a 0/o 

6 1 

4,76 

sa 6a ya sa 1 a 2'" 3a 

161 132 153 162 197 149 105 

37 15 39 48 54 47 29 

105 96 85 89 123 83 46 

19 21 29 25 20 19 30 

sa 6a 7a sa 1 a 2a 3a 

sa 6a 7a sa 1 a 2a 3a 

282 319 240 160 149 92 157 

sa 6a 7a sa 1 a 2a 3a 

531 3S9 347 276 246 165 147 

77 67 53 54 66 47 36 

454 322 294 222 180 118 111 

sa aa 78 sa 1a 2a 3a 

222 68 190 122 85 66 49 

125 92 95 67 40 23 21 



TURVO, C E - E FUND 

MED 

TANCREDO DE 

A.NEVES, C E- E FUND 

MEDIO 

Municipio: ITAPERUCU 

serie/turno 

ANTONIO ALVES, E E 

BEL- E FUND 

BEDA MARIA, C E FREI -

E FUND MEDIO 

JOSE PIOLI, C E- E 

FUND MEDIO 

LUIZ MALTACA, C EVER 

- E FUND MEDIO 

NOSSA SENHORA DAS 

GRACAS, C E- E F MED 

Municipio: RIO BRANCO 

DOSUL 

serie/turno 

HILDA FARIA FRANCO, E 

E PROF A- E FUND 

JOSE ELIAS, C E - E 

FUND MEDIO 

JOSE ERMIRIO DE 

MORAES, C E - E FUND 

MED 

ABANDONO 

12 12,37 11 14,47 s 8,42 12 21,82 7 15,56 3 6,98 5 17,86 

sa % 6a % 7a % sa % 1a 0/o 2a % 3a 0/o 

S5 15,60 69 1 70 1 34 1 5 60 42 1 25 16,67 

s 8,70 10 10,64 5 5,68 2 4,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

11 15,71 5 7,35 s 14,55 3 5,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

19 10,80 12 8,57 12 9,45 6 5,71 1S 12,16 13 12,50 7 7,78 

16 13,56 12 11,01 17 20,48 1S 19,78 22 22,00 11 15,07 4 11,11 

31 34,83 30 29,13 2S 35,90 5 12,82 20 47,62 1S 51 ,43 14 58,33 

sa 0/o 6a % 7a % sa '% 1a o;o 2a "/o 3a 0/o 

30 17 23 34 5,30 4S 26 26 

5 6,94 4 5,71 1,49 6 6,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

3 3,16 2 1,79 6 6,00 4 5,63 12 17,39 3 6,12 s 13,33 

3 4,00 0 0,00 1,30 2 3,03 1,85 2 5,71 3 10,34 

64 

Total Alunos 

97 76 95 55 45 43 2S 

sa 6" 7" ga 1 a 2a 3" 

545 514 431 335 290 212 150 

92 94 ss 44 0 0 0 

70 6S 55 56 0 0 0 

176 140 127 105 14S 104 90 

11S 109 S3 91 100 73 36 

S9 103 7S 39 42 35 24 

sa 6" 7" 8" i a 2" 38 

752 751 689 642 496 404 338 

72 70 67 91 0 0 0 

95 112 100 71 69 49 60 

75 so 77 66 54 35 29 
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ABANDONO Total Alunos 

MANOEL B.DE MACEDO, 

C E PROF-E FUND MED 2 1,52 0 0,00 2 1,92 2 2,41 5 5,68 3 3,95 1 1,96 132 122 104 83 88 76 51 

MARIA DALUZ 

FURQUIM, C E-E FUND 

MED NOR 4 4,55 0 0,00 1 0,90 8 5,19 21 10,29 18 9,42 12 7,89 88 118 111 154 204 191 152 

PERCY TEIXEIRA DE 

FARIA, E E PROF-E 

FUND 1 4,55 1 4,35 0 0,00 2 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 23 20 18 0 0 0 

SHIRLENE DES. 

ROCHA, E E - E FUND 9 6,82 7 7,29 10 10,42 10 13,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 132 96 96 76 0 0 0 

ZACARIAS C.DE 

CRISTO, C E - E FUND 

MEDIO 3 2,21 3 2,31 2 1,75 0 0,00 9 11,11 0 0,00 2 4,35 136 130 114 83 81 53 46 

Municipio: TUNAS DO 

PARANA sa % 6a 0/o ?a % sa 'lfo 1a 0/o 2a "/o 3a 0/o 5'" 6a 7" ga 1a 2a 3a 

serie/turno 17 8,42 7 4,55 8 5,63 21 15,22 17 18,48 7 9,09 7 9,72 202 154 442 138 92 77 72 

SAO FRANCISCO DE 

ASSIS, E E - E FUND 8 20,00 2 6,06 1 2,63 2 7,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 33 38 28 0 0 0 

SEVERO FERREIRA 

RUPPEL, C E-E FUND 

MEDIO 9 5,56 5 4,13 7 6,73 19 17,27 17 18,48 7 9,09 7 9,72 162 121 104 110 92 77 72 

Fonte: Adaptado do Censo Escolar (2008). 
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Quadro 1 - fndice de Desenvolvimento Humano 

fndice de desenvolvimento Humano (IDH-M) 
Bocaiuva Doutor Rio Branco 

Adrian6polis Cerro Azul ltaperucu Tunas 
do Sui Ulysses do Sui 

Esperanc;a de vida ao nascer 69,87 67,46 70,17 63,64 66,01 71,09 66,01 

Taxa de alfabetizac;ao de adultos 74,09 86,57 75,52 75,8 84,18 71,91 83,26 

Taxa bruta de frequencia escolar 72,23 67,8 62,26 64,84 57,65 64,69 68,89 

Renda per capita 115,6 185,81 123,8 86,00 133,47 136,68 178,95 

Longevidade (IDHM-L) 0,748 0,708 0,753 0,644 0,683 0,768 0,683 

Educac;ao (IDHM-E) 0,735 0,803 0,721 0,721 0,753 0,695 0,785 

Renda (IDHM-R) 0,566 0,645 0,577 0,516 0,59 0,594 0,639 

IDH-M 0,683 0,719 0,684 0,627 0,675 0,686 0,702 

Classificac;ao na unidade da federac;ao 
374 273 372 398 381 369 330 

(399 municfpios no Parana) 

Fonte: IPARDES (2007). 

Quadro 2- Coeficiente de Mortalidade lnfantil (CMI): unidade =mil nascidos vivos 

Mortalidade lnfantil Adrian6polis Bocaiuva do Sui Cerro Azul Doutor Ulysses ltaperucu Tunas Rio Branco do Sui 

CMI 20,83 21,51 30,3 33,71 25,64 31,45 20,69 

Fonte: SESA-PR, apud IPARDES, 2007. 
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Quadro 3- fndice de Desenvolvimento da Educac;ao- lOEB 

Municipios 
2005 2007 

lndice atingido Metas 2007 lndice atingido 

Adrian6polis 0,0 0,0 4,2 

Bocaiuva do Sui 4,0 3,7 4,0 

Cerro Azul 3,6 4,3 3,6 

Doutor Ulysses 3,1 0,0 3,1 

ltaperuc;u 3,1 3,2 3,6 

Rio Branco do Sui 3,6 3,6 4,1 

Tunas 2,9 2,9 3,1 

Fonte:? 

Quadro 4- Populac;ao Censitaria segundo as faixas etarias (2000) 

Bocaiuva Cerro Doutor Rio Branco 
Faixas etarias Adrian6polis ltaperu~u Tunas 

do Sui Azul Ulysses do Sui 

Menores de 1 ana 149 206 369 161 439 90 652 

de 0 a 4 600 791 1575 584 2016 395 2743 

de 5 a 9 782 961 1844 794 2347 436 3270 

de 10 a 14 821 929 1900 766 2074 383 3158 

Fonte:? 
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Quadro 5- Populac;ao Censitaria segundo as faixas etarias (2000) 

Bocaiuva Cerro Doutor Rio Branco 
Faixas etarias Adrian6polis ltaperucu Tunas 

do Sui Azul Ulysses do Sui 

Menores de 1 ana 149 206 369 161 439 90 652 

de 0 a 4 600 791 1575 584 2016 395 2743 

de 5 a 9 782 961 1844 794 2347 436 3270 

de 10 a 14 821 929 1900 766 2074 383 3158 

de 15 a 19 796 936 1864 631 2070 374 3240 

de 20 a 24 493 792 1390 516 2069 333 2866 

de 25 a 29 411 730 1131 445 1812 234 2481 

de 30 a 34 424 632 1042 411 1549 197 2212 

de 35 a 39 432 554 1010 313 1217 199 1923 

de 40 a 44 388 530 843 294 918 213 1572 

de 45 a 49 322 453 787 258 747 171 1394 

de 50 a 54 290 375 619 208 618 141 1002 

de 55 a 59 266 316 536 172 500 127 872 

de 60 a 64 265 268 468 173 336 93 678 

de 65 a 69 204 226 373 121 234 82 522 

de 70 e mais 364 351 601 156 398 143 756 

Total 7007 9050 16352 6003 19344 3611 29341 

Fonte: IBGE, apud IPARDES, 2007. 




