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EVASÃO ESCOLAR:
UM DESAFIO PARA A GESTÃO DA ESCOLA PÚBLICA

Silvana Silva Mialski e Oliveira¹
Vinícius Furlan²

RESUMO

Atualmente, a evasão escolar é realidade no ensino público. Essa evasão reflete-se
na sociedade, pois a consequência é que se reflete no âmbito social com o aumento
das desigualdades sociais através da marginalidade, subempregos, pobreza e
violência. A presente pesquisa focaliza, diante desse contexto, a possibilidade de
garantias em uma concepção democrática, da permanência do aluno na escola ao
evitar, de certa forma, o aumento da evasão escolar. O presente artigo tem como
fundamento o estudo sobre as políticas públicas sobre a educação e é referendado
pela legislação educacional em vigor, pelos caminhos da gestão democrática e
participativa na educação pública. Voltado para toda a comunidade escolar tem
como objetivos a serem atingidos: identificar as causas e consequências da evasão
escolar para estabelecer estratégias de prevenção e superação do problema na
escola; repensar as ações do Programa FICA Comigo e sua eficácia; identificar a
função que cada segmento da comunidade escolar tem no processo de prevenção e
combate a evasão escolar e rever práticas metodológicas que possam estar
interferindo na motivação de aprendizagem. Após as pesquisas e observação da
realidade, observou-se que a escola pública deve ser um espaço democrático onde
se promove o conhecimento. Constatou-se, também, que uma grande parcela de
estudantes, a escola pública é o único caminho para o conhecimento sistemático.
Isto abrirá portas para a compreensão do mundo e das contradições que nele
existem. A sistematização de um ensino de qualidade será mais atraente para o
aluno e evitará a evasão escolar.

Palavras-chave: Educação; Evasão Escolar; Escola democrática.
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1 INTRODUÇÃO

A educação pública no Brasil hoje, defronta-se com grandes desafios, mas em
vista das legislações vigentes no Ensino Público e das políticas educacionais pró
universalização da educação, achou-se necessário estudar um problema que ainda
persiste nas escolas é o caso da evasão escolar que consiste num grande desafio
para a gestão, principalmente em cursos noturnos. As leis são bem claras quanto ao
acesso e permanência do aluno no sistema de ensino, no entanto essa ocorrência
não depende só da Estrutura Escolar, dos professores e dos gestores. É um
problema de toda a sociedade.
Pesquisas revelam que o analfabetismo ainda reina no país em proporções
alarmantes (14 milhões de pessoas) segundo documento da CONAE em 2010. O
estudo regular não faz parte da preocupação da maioria das famílias brasileiras.
Uma minoria do Ensino Fundamental chega ao Ensino Médio.
Compete à gestão escolar, e a todos participantes do Projeto Político
Pedagógico da instituição de ensino, atenção redobrada para as causas do fracasso
e da evasão escolar.
Neste contexto, a família exerce função primordial. Estudos mostram que os
resultados na aprendizagem da criança e do adolescente são influenciados pelo
apoio ou não, por parte de seus familiares. Isto ocorre pelas expectativas positivas
até investimentos de tempo e financeiro na vida escolar dos filhos. Por esta
afirmação, sugerem-se algumas ações para que a parceria entre escola e família
seja efetiva e dê bons resultados.
O Estado do Paraná procurou evitar a evasão, pois em parceria com o
Ministério Público criou o programa “FICA Comigo” com propósitos bem definidos,
mas é preciso que a escola busque condições favoráveis para pôr em prática suas
ações e algumas sejam revistas ao propor novos mecanismos de combate ao
fracasso escolar.
A pretensão desse artigo é refletir sobre as causas e consequências da
evasão escolar no ensino público e mostrar o importante papel da família e da
gestão democrática e participativa tem para amenizar esta problemática.
Após obter um referencial teórico sobre as políticas públicas, conhecer a
legislação escolar, informar-se sobre gestão democrática, analisar estatísticas sobre
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os resultados educacionais do Colégio. Realizaram-se pesquisas por meio de
questionários contendo questões abertas e fechadas com um grupo de alunos, pais
de alunos, professores, equipe pedagógica e gestora da escola para fundamentar
este artigo. No decorrer do trabalho foram também propostas algumas alternativas
de melhoria no processo ensino aprendizagem e estratégias para minimizar o
fenômeno da evasão escolar, como também envolver toda a comunidade escolar e
família para o fato em questão.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A EVASÃO ESCOLAR NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
BRASILEIRAS

A democratização da educação e a evasão escolar nas escolas públicas vêm
sendo discutidas há mais de 20 anos, desde a promulgação da nova Constituição da
República Federativa do Brasil, em 1988, quando foi instituída. Nesta perspectiva a
legislação torna-se bem clara, na Constituição o art. 205 expressa “que a educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno exercício da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Na sequência, o art.
206, estabelece que “o ensino seja ministrado com base nos princípios da igualdade
de condições para o acesso e permanência na escola e da gestão democrática”.
Princípio que encontra respaldo no art. 208, estabelecendo claramente a obrigação
de que “a escola promova uma necessária articulação com os pais ou responsáveis
pelos seus alunos e em especial, com toda a comunidade, de modo a prevenir e
evitar a evasão escolar” (grifo meu). E ainda, em seu art. 214, prevê um “plano
nacional de educação, de duração plurianual” que conduza, entre outras coisas, à
“universalização do atendimento escolar” (grifo meu) (BRASIL, 1988).
Em dezembro de 1996 é sancionada a atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB (Lei nº 9.394/96), e tal como na Constituição, estabelece no inciso I
do art. 4º, que “o Estado deve garantir educação escolar pública obrigatória e
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gratuita no ensino fundamental”, e no inciso II, a “progressiva extensão da
obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio”, bem como as condições de acesso e
permanência, e no inciso IV do mesmo artigo o “atendimento gratuito em creches e
pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade” (BRASIL, 1996).
Por sua vez, o disposto no art. 12 da LDB e o art. 56, II do Estatuto da
Criança e Adolescente – ECA (Lei nº 8069/90), apenas somou aos demais
dispositivos legais e constitucionais no que se refere à garantia do acesso e
permanência do educando no sistema escolar.
Tanto na LDB quanto no ECA, a efetividade do direito à educação das
crianças e dos adolescentes deve contar com a ação integrada dos agentes
escolares e pais ou responsáveis.
O que expressa na lei:

LDB
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e
as do seu sistema de ensino, terão a incumbência dê:
… V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de
integração da sociedade com a escola;
VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos
alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica;
VIII - notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos
alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento
do percentual permitido em lei.
ECA
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:
I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os
recursos escolares;
III - elevados níveis de repetência.

Todos esses princípios elencados, somados as metas do Plano Nacional de
Educação para Todos – PNE (Lei nº 10.172/2001) revelam uma clara disposição de
universalização da educação básica.
Outros programas como o Bolsa Escola (incorporado ao Bolsa Família em
2004) que atende as crianças de 6 a 15 anos matriculadas na escola e com
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frequência nas aulas; o ProJovem Urbano destinado a promover a inclusão social
dos jovens brasileiros de 18 a 29 anos que, apesar de alfabetizados, não concluíram
o ensino fundamental; assim como, alguns fundos: Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF
e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação – FUNDEB – que tem por objetivo proporcionar a
elevação e uma nova distribuição dos investimentos em educação (MEC – Ministério
da Educação, 2007), também são apontados como fatores responsáveis pela
expansão do acesso à Educação Básica.
No entanto, o que se observa é que até o ano de 2007 as políticas públicas
estavam voltadas para o aumento do número de alunos na rede de ensino, sem a
preocupação maior em garantir a permanência desses alunos na escola com uma
educação de qualidade. É necessário também criar condições para reduzir a
defasagem série-idade, repetência, evasão, principalmente nos cursos noturnos e no
Ensino Médio, visto como o “gargalo” da educação brasileira.
Dados extraídos do documento final da Conferência Nacional da Educação –
CONAE – 2010 evidenciam:

No Brasil há em torno de 14 milhões de pessoas analfabetas [...] em 2005, a
taxa de escolarização líquida de crianças de seis anos era de 62,9%; a taxa
de freqüência à escola da população de quatro a seis anos era 77,6%; em
2008 (PNAD), a taxa de escolarização das crianças de sete a 14 anos
atingiu quase a universalização, com atendimento de 97%; quanto maior o
nível de rendimento familiar per capita, maior a taxa de escolarização de
crianças de quatro a seis anos de idade; cerca de 80% das pessoas de 15 a
17 anos estudam e apenas pouco mais de 30% dos de 18 a 24 anos, sendo
que, destes, 71% ainda estavam no ensino fundamental ou médio; a
defasagem idade-série continua sendo um dos grandes problemas da
educação básica. É baixa a média de anos de estudo da população
brasileira, que gira em torno de seis anos de escolarização, é baixa; em
2005, a taxa de escolarização líquida no Ensino Médio era de 45,3%.

Percebe-se, nas diversas instâncias do poder público o esforço em atender às
demandas sociais por educação básica, priorizando o acesso em apenas um de
seus seguimentos: o Ensino Fundamental. Com isso, parcelas dos/das jovens e
adultos/as ficam à margem do atendimento no ensino fundamental, deixando de
cursar o Ensino Médio.
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Para os alunos vindos de classe econômica média alta, cursar o Ensino
Médio é algo natural, que está ligado à recompensa de entrar para uma
universidade. O problema maior está na população de baixa renda econômica, onde
cursar o Ensino Médio não faz parte de sua cultura familiar, deixando, muitas vezes,
de ser incentivado a continuar os estudos. Portanto, cabe ao docente do Ensino
Médio a referência de motivação, ao tornar as aulas mais atraentes, destacando
para o aluno a importância da educação na formação intelectual da pessoa e a
facilidade para inserção no mundo do trabalho que auxilia a ascensão social.
Sendo assim,

O acesso é, certamente, a porta inicial para a democratização, mas torna-se
necessário, também, garantir que todos/as os/as que ingressam na escola
tenham condições de nela permanecer, com sucesso. Assim, a
democratização da educação faz-se com acesso e permanência de todos/as
no processo educativo, dentro do qual o sucesso escolar é reflexo da
qualidade. As particularidades das realidades rurais devem ser
consideradas. Tendo como forma de viabilização, sugerem-se a
nuclearização, com garantia, também, de qualidade na infraestrutura, no
transporte escolar, na formação continuada dos/as profissionais da
educação, profissionais especializados com a co-responsabilidade da
família (BRASIL, 2010, p.64).

Em 2007, o Ministério da Educação e Cultura - MEC, criou o Plano de Metas
Compromisso “Todos pela Educação”, decreto nº 6094 de 24/04/2007 e implantou o
Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, que visa não só o acesso e a
permanência do educando na escola, mas também, à qualidade do ensino.
Para alcançar a educação que o Brasil precisa, foram definidas 5 metas
específicas no

“Todos pela Educação”, que devem ser alcançadas até 7 de

setembro de 2022:
Meta 1: Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola.
Meta 2: Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos.
Meta 3: Todo aluno com aprendizado adequado à sua série.
Meta 4: Todo jovem com o Ensino Médio concluído até os 19 anos.
Meta 5: Investimento em Educação ampliado e bem gerido.
O PDE Instituiu o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB),
que é uma composição das avaliações nacionais com os índices de aprovação e
evasão escolar, usado para identificar, refletir e criar estratégias para sanar as
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deficiências na educação.
Sobre a política do PDE, o educador Saviani assim se manifestou:

O PDE é a primeira política pública educacional a encarar a questão da
qualidade do ensino como prioridade. Mas ele é só o primeiro passo. [...]
Apesar de as metas do PDE serem nacionais e de caráter geral, elas só
têm expressão no trabalho efetivo que cada escola realiza. [...] Se os
gestores não traduzem os propósitos e as metas do PDE para as
condições específicas de cada unidade, jamais os objetivos serão
atingidos. É claro que as dificuldades históricas de nossa educação, como
a infraestrutura, a dupla jornada dos docentes e outras tantas, limitam a
ação de diretores, coordenadores e orientadores. Mas há aspectos que
dependem diretamente da própria gestão da escola. Um deles é essencial:
ter clareza sobre o sentido da Educação escolar para distinguir o que é
imprescindível para o trabalho pedagógico do que é secundário. Sem isso
a ação da escola se dilui. Se tudo for importante, se tudo for currículo, a
tendência é todas as ações da escola ter o mesmo peso. Assim se abre as
portas para o espontaneísmo, o que inviabiliza o alcance das metas
(SAVIANI, 2009, p.22).

Com relação à melhoria da qualidade da educação básica o Plano de Metas
Compromisso Todos pela Educação estabeleceu as seguintes diretrizes para
gestores e profissionais da educação:

[...] XIX – divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da
educação, com ênfase no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Ideb, referido no art. 3º;
XX – acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho
de Educação, as políticas públicas na área de educação e garantir
condições, sobretudo institucionais, de continuidade das ações efetivas,
preservando a memória daquelas realizadas;
XXI – zelar pela transparência da gestão pública na área da educação,
garantindo o funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos
de controle social;
XXIV – integrar os programas da área da educação com os de outras áreas
como saúde, esporte, assistência social, cultura, dentre outras, com vista ao
fortalecimento da identidade do educando com sua escola;
XXV – fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias
dos educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar pela
manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e consecução das
metas do compromisso;
XXVI – transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar
aqueles espaços e equipamentos públicos da cidade que possam ser
utilizados pela comunidade escolar (CASTRO; REGATTIERI, 2009, p.30).

Porém, mesmo com a legislação brasileira e as políticas públicas favoráveis à
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universalização do ensino e a melhoria na qualidade da educação, ao analisar
alguns indicadores nacionais ter-se-á noção de como a educação pública pouco
avançou, principalmente no quesito “qualidade”.
De acordo com Krawczyk (2009, p.9):

A evasão, que se mantêm nos últimos anos, após uma política de aumento
significativo da matrícula no ensino médio, nos revela uma crise de
legitimidade da escola que resulta não apenas da crise econômica ou do
declínio da utilidade social dos diplomas, mas também da falta de outras
motivações para os alunos continuarem seus estudos.

Nesse sentido, questiona-se, por que o jovem não frequenta a escola? Qual o
principal motivo?
Segundo Neri (2009) o primeiro motivo é a miopia ou desconhecimento dos
gestores da política pública, restringindo apenas a oferta de serviços
educacionais. Outros motivos também são apontados, como a falta de interesse
intrínseco dos pais e dos alunos sobre a educação ofertada, seja pela baixa
qualidade percebida ou por desconhecimento dos seus potenciais impactos, à
restrição de renda e trabalho entre outros.

CAUSAS DA EVASÃO ESCOLAR ENTRE JOVENS DE 15 A 17 ANOS

DEMANDA
(FALTA DE INTERESSE)
40,3%

DEMANDA
(RENDA/TRABALHO)
27,1%

OFERTA
(FALTA ESCOLA)
10,9%

OUTROS MOTIVOS
21,7%

Fonte: FGV, 2009

Afirma-se, pois, que a democratização da educação se faz com acesso,
permanência e sucesso escolar.
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O Estado do Paraná em busca de meios efetivos para evitar a evasão escolar
não ficou alheio à questão e em 2005 a Secretaria de Estado da Educação (SEED)
em parceria com o Ministério Público, lançou o Programa de Mobilização Para
Inclusão Escolar e a Valorização da Vida, conhecido como “FICA Comigo”,
considerando que os números da evasão escolar, motivada por fatores históricos,
sociais e mesmo educacionais, continuem a crescer no ensino em proporções
alarmantes (PARANÁ, 2009).
Os objetivos específicos desse Programa são:
 criar uma rede de enfrentamento à evasão e exclusão escolar;
 promover a inserção no sistema educaciona (rede estadual de educação
básica do Paraná) das crianças e dos adolescentes que tenham sido
excluídos, por evasão ou por não acesso à escola;
 criar mecanismos de controle da evasão nas escolas estaduais do Paraná;
 realizar levantamento do número de crianças e adolescentes sem acesso à
rede de ensino;
 realizar estudos, debates e ações conjuntas entre profissionais da Rede
Estadual de Educação Básica do Paraná, representantes da Educação dos
Sistemas Municipais, Conselhos Tutelares, Ministério Público, escritórios
regionais de assistência social, instituições de Ensino Superior, pais,alunos e
comunidade em geral, despertando a responsabilidade de cada segmento na
inclusão e permanência das crianças e dos adolescentes no sistema
educacional;
 instrumentalizar os profissionais das escolas estaduais do Paraná em relação
à criação e manutenção da rede de enfrentamento à evasão e exclusão
escolar;
 mapear as causas da exclusão e evasão escolar, definindo as ações de
acordo com as características das diferentes regiões do Estado do Paraná.
Segundo Schimieguel (2007, p.50)

O programa FICA Comigo pode ser considerado uma ação efetiva de
combate à exclusão escolar, sistematizado e fundamentado na legislação
atual. Não obstante, seu foco principal está voltado mais para a permanência
do que para a aprendizagem, uma vez que, nas palavras do próprio
Secretário de Estado da Educação, “seu objetivo maior é garantir que
nenhuma criança fique fora da escola [...]” (SCHIMIEGUEL, 2007, p.50).
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De acordo com o exposto acima, percebe-se que o programa precisa ser
melhorado, como instituir ações no cotidiano da escola que contribuam para a
melhoria da qualidade no processo de ensino-aprendizagem, evitando o fracasso
escolar.
Com o objetivo de enfrentar os índices de repetência e evasão presentes no
Ensino Médio do Estado, em 2009 a Secretaria da Educação do Paraná adotou o
Ensino Médio por Blocos, uma proposta do governo federal.

Os dois blocos são organizados de forma independente e ofertados
concomitantemente. Cada um tem seis disciplinas diferentes e não há
pré-requisito de um bloco para o outro. ‘O aluno vê em um semestre o
conteúdo integral da disciplina que era dado no ano’, explica Edna Amancio
de Souza Ramos, técnica pedagógico da Coordenação de Legislação e
Ensino do DEB. Segundo ela, o número de aulas concentradas proporciona
um contato maior com o professor e com menos disciplinas, o aluno pode
dedicar-se plenamente à disciplina. ‘Além disso, ao se colocar seis
disciplinas que se conversam e consequentemente se ajudam na
compreensão de todas, o conhecimento de uma ajuda na aquisição do
conhecimento da outra’, conta. Com mais aulas, além da possibilidade de o
professor poder dar continuidade nos conteúdos, ainda pode acompanhar a
frequência dos alunos, tomando medidas preventivas com a equipe
pedagógica para ações contras a evasão...Outra vantagem é que o
estudante pode começar o ensino médio no início de cada semestre [...]
(PORTAL DIA-A-DIA EDUCAÇÃO, 09-10-2009).

No ano de 2011 a Secretaria de Estado da Educação – SEED - e o Ministério
Público do Paraná lançaram uma campanha “Criança e adolescente na escola: essa
lição é para todos!”. A iniciativa pretende mobilizar toda a sociedade paranaense a
fim de identificar e trazer de volta para a escola crianças e adolescentes que não
estejam matriculados ou frequentando a rede de ensino. Todas as escolas da rede
estadual estarão fazendo o cadastramento e se possível, a matrícula dessas
crianças e jovens. Segundo o Secretário da Educação Flávio Arns ”havendo vaga, a
matrícula será efetuada imediatamente. Caso não exista a vaga imediata, o sistema
da SEED irá identificar uma vaga adequada para que a criança ou o jovem retomem
os estudos o quanto antes” (PORTAL DIA-A-DIA EDUCAÇÃO, 2011).
Outra política pública, que não se pode ignorar, é o Programa de
Desenvolvimento Educacional – PDE implantado no Paraná no ano de 2007 pela
Secretaria de Estado da Educação em parceria com a Secretaria de Estado da
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Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, inovadora no país, tem por objetivo
proporcionar aos professores da rede pública estadual subsídios teóricometodológicos para o desenvolvimento de ações educacionais sistematizadas, que
resultem em redimensionamento de sua prática. Consequentemente há melhoria na
qualidade da educação pública do Estado.
Entretanto, para que essas políticas funcionem bem na escola é necessário o
apoio e dedicação da gestão e de toda a comunidade escolar.

2.2

DEMOCRATIZAÇÃO

DA

GESTÃO

ESCOLAR

NOS

DESAFIOS

EDUCACIONAIS

A gestão democrática na educação aparece na Constituição Federal de 1988,
no artigo 206, como um dos princípios do ensino público brasileiro e na nova LDB
em seu artigo 3º, inciso VIII, acrescentando a participação dos/das profissionais da
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das
comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes como
processo de gestão democrática.
O PNE também estabeleceu, em suas diretrizes, a “gestão democrática e
participativa”,

a

ser

concretizada

pelas

políticas

públicas

educacionais,

especialmente quanto à organização e fortalecimento de colegiados em todos os
níveis da gestão educacional.
A gestão democrática, entendida como espaço de deliberação coletiva
(estudantes, profissionais da educação, mães, pais ou responsáveis), precisa ser
assumida como fator para melhorar a qualidade educativa e aprimorar a
continuidade das políticas educacionais.

Se, de um lado, acesso, permanência e sucesso caracterizam-se como
aspectos fundamentais da democratização e do direito à educação, de
outro, o modo pelo qual essa prática social é internamente desenvolvida
pelos sistemas de ensino, as escolas tornam-se a chave-mestra para o seu
entendimento. Esta última faceta da democratização da educação indica a
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necessidade de que o processo educativo seja um espaço para o exercício
democrático. E, para que isso aconteça, surge nova forma de conceber a
gestão da educação: a gestão democrática. (BRASIL, 2010, p.64).

Esse modelo de gestão, efetiva-se por meio da participação de todos os
segmentos da escola e comunidade local, na construção, implementação e
avaliação do projeto educativo que deverá expressar no Projeto Político Pedagógico
– PPP –, na administração dos recursos financeiros, enfim, nos processos decisórios
da escola. Para tanto, quando as decisões são tomadas pelos principais
interessados, a chance de dar certo é bem maior.
Segundo Libâneo (2001), a concepção democrática-participativa da gestão
baseia-se na relação orgânica entre a direção e a participação dos membros da
equipe. Acentua também, a importância da busca de objetivos comuns assumidos
por todos. Defende uma forma coletiva de tomada de decisões, admitindo a
avaliação sistemática.
Para se constituir a partir do fundamento democrático, a gestão escolar deve
ter como princípios básicos: participação e autonomia. Quanto à autonomia da
escola e do processo de gestão, é sempre relativa por se configurar como uma
instituição integrada a um sistema de ensino e que depende das políticas públicas,
sendo que, não gera recursos próprios.
Mesmo considerando que a autonomia da escola é relativa, é inegável a
importância do PPP e do Conselho Escolar por serem ambientes deliberativos e
organizacionais, que abrem espaços para a definição de ações voltadas para o tipo
de educação que se deseja empreender.

[...]. Os principais instrumentos que visam garantir a gestão democrática
são: o projeto político pedagógico da escola (PPP) e o conselho escolar.
Também podemos citar as instâncias auxiliares desse processo: a
associação de pais e mestres e o grêmio estudantil. A realidade de atuação
dessas instâncias vai refletir o nível de envolvimento dos atores sociais no
processo educativo e a busca pela realização de uma educação com
qualidade social (LIBÂNEO apud SANTOS, 2009, p. 11).

O Projeto Político Pedagógico é um elemento estruturante da identidade da
escola. Constitui o norte orientador das atividades curriculares e da organização da
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escola e se expressa nas práticas cotidianas, traduzindo os compromissos
institucionais relativos ao direito, consagrado nas leis brasileiras e garantido a todos,
sem distinção de qualquer natureza, de acesso à educação escolar pública, gratuita
e de qualidade (BRASIL, 2004).
Para Vasconcellos (2002, p.169) o PPP “pode ser entendido como a
sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo, que
se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação
educativa que se quer realizar”.

[...] todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por
estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os
interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no sentido
de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade [...]
Pedagógico, no sentido de definir as ações educativas e as características
necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e suas
intencionalidades. (VEIGA, 1995, p. 13).

Sendo assim, a construção do PPP numa perspectiva participativa do coletivo
da escola, será um exercício de democracia e autonomia, e não apenas, o
cumprimento de mais uma exigência burocrática do sistema.
A formação de órgãos colegiados como o Conselho Escolar, Associação de
Pais, Mestres e Funcionários – APMF, Grêmio Estudantil, entre outros, amplia a
participação da comunidade escolar e local na gestão e implementação do PPP,
quando realizada de forma efetiva contribui também para o aprendizado dos
princípios democráticos e de cidadania.
Para que essa participação aconteça, no real, é necessário que o gestor crie
um ambiente propício, de estímulo ao trabalho coletivo, que proporcione momentos
de discussões orientados pelo sentido político e pedagógico da prática educativa,
sabendo respeitar o ponto de vista de cada um. “A importância desses princípios
está em garantir sua operacionalização nas estruturas escolares, pois uma coisa é
estar no papel, na legislação, na proposta, no currículo, e outra é estar ocorrendo na
dinâmica interna da escola, no real, no concreto” (VEIGA, 1991, p.82).
De todos os mecanismos de ação coletiva na escola, o Conselho Escolar
constitui-se numa das estratégias mais importantes da gestão. Ele é um colegiado

15

formado por representantes de pais, alunos, professores, demais funcionários,
membros da comunidade local e o diretor da escola. É o órgão máximo da gestão
escolar.
Segundo o Ministério da Educação, cabe ao Conselho Escolar zelar pela
manutenção da escola e participar da gestão administrativa, pedagógica e
financeira, contribuindo com as ações dos dirigentes escolares a fim de assegurar a
qualidade de ensino. Sua função é deliberativa, consultiva, fiscal e mobilizadora,
garantindo a gestão democrática nas escolas públicas. Cada escola deve
estabelecer regras transparentes e democráticas de eleição dos membros do
conselho.
O Estatuto do Conselho Escolar Federal atribui a este órgão a
responsabilidade de acompanhamento, aprovação e efetivação do Projeto Político
Pedagógico, com a finalidade maior de construir uma educação democrática e
emancipadora.

[...] o conselho de escola, junto com a eleição de dirigentes escolares, têm
sido as características mais conspícuas das políticas educacionais daqueles
sistemas de ensino que aceitam o desafio de democratizar a escola. Muito
embora sua atribuições de partilha do poder nem sempre se realizem
inteiramente de acordo com os desejos de seus idealizadores ou como
constam nos documentos legais que o institucionalizam, o conselho de
escola permanece como um instrumento importantíssimo, se não de
realização plena da democracia na escola, pelo menos de explicitação de
contradições e de conflitos de interesses entre o Estado e a escola e,
internamente a esta, entre os vários grupos que a compõem (PARO, p.2).

Com uma atuação efetiva do Conselho Escolar a gestão deixa de ser
autocrática e passa a ser uma gestão democrática, colegiada, na qual os
seguimentos

escolares

e

a

comunidade

local

dividem

o

poder

e

as

responsabilidades, em busca por uma educação de qualidade socialmente
relevante.
Na opinião de Paro (2004), uma gestão escolar democrática, participativa, que
luta pela transformação social é considera utópica: “Infelizmente essa escola é
reprodutora de ideologia dominante, é um sistema hierárquico que pretensamente
coloca o poder nas mãos do diretor”, mas que, por outro lado, lhe falta autonomia em
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relação aos escalões superiores, instalando-se assim, a precariedade no
desenvolvimento das ações administrativas e pedagógicas.
Nesse sentido,

É fundamental superar a lógica de gestão adotada por algumas
administrações públicas, caracterizada por um modelo gerencial em que a
autonomia se reduz a administração dos recursos financeiros com eficiência
e produtividade. Autonomia da escola significa gestão democrática
construída por meio do conselho escolar, do Projeto Político Pedagógico
como expressão da cultura da comunidade escolar. Tal mudança só será
possível se todos os segmentos da escola buscar a efetiva participação.
Uma das primeiras lutas, nesse processo, refere-se à garantia do direito à
educação. Vamos lutar pelo direito a educação para todos? (DOURADO,
2006, p.36)

Entretanto, para se conseguir uma escola transformadora, é necessário
mudar a que se tem. E a transformação passa necessariamente pela garantia do
direito à educação para todos, pela formação do cidadão consciente, assegurandolhe a apropriação do conhecimento sistematizado, ao instaurar um ambiente propício
às aprendizagens significativas, que respeitem a pluralidade e instituam a
convivência democrática.

2.3 A IMPORTÂNCIA DA PARCERIA ESCOLA-FAMÍLIA

Sabe-se que a família é o primeiro e principal agente na formação do
desenvolvimento psicológico, afetivo e moral do ser humano. É através dela que se
inicia o processo de socialização da cultura, e encontra o modelo de educação
necessário para integração na sociedade. “A família é considerada a primeira
agência educacional do ser humano e é responsável, principalmente, pela forma
com que o sujeito se relaciona com o mundo, a partir de sua localização na estrutura
social.” (OLIVEIRA apud SILVA, 2010, p.10).
O tipo de família que se tem depende, em grande parte, da organização
social, política e econômica para exercer suas funções. Utiliza-se aqui o conceito
amplo de família, no sentido de quem exerce as funções de cuidados básicos de
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higiene,

saúde,

alimentação,

orientação

e

afeto,

mesmo

sem

laços

de

consanguinidade.( CASTRO; REGATTIERI, 2009)
Atualmente no cotidiano escolar presenciam-se os mais diversificados tipos
de organização familiar, além do modelo tradicional – pai, mãe e irmãos –, depara-se
com casais formados por pessoas do mesmo sexo, com filhos adotivos; mães
exercendo a função de “chefe” da casa; homens solteiros e/ou separados com a
responsabilidade da guarda do(s) filho(s), dentre outros.
Dessa forma, a escola deve estar preparada para respeitar as diferenças de
cada núcleo familiar, e ainda, receber aqueles alunos que não possuem estrutura
familiar nenhuma, sem referência de valores, cuidado, proteção e limites.

Considerando a família como um importante elemento na determinação dos
destinos pessoais e sociais, nas trajetórias educacionais e profissionais dos
sujeitos é preciso atentar para a heterogeneidade de configurações
familiares, a diversidade de recursos e posicionamentos sociais, bem como
a diversidade de comportamentos e relações que podem estabelecer com
as outras instâncias socializadoras (SETTON, 2002, p. 6).

Pesquisas demonstram que a participação da família no universo escolar das
crianças e adolescentes influencia decisivamente no seu desempenho escolar. Os
alunos vindos de lares estruturados, com um nível maior de escolaridade que
apoiam e investem na carreira escolar dos filhos os resultados são bem mais
satisfatórios. Segundo Heidrich (2009) um estudo realizado pelo Convênio Andrés
Bello estimou que o ‘efeito família’ é responsável por 70% do sucesso escolar. O
envolvimento dos adultos com a educação dá as crianças um suporte emocional e
afetivo que se reflete no desempenho.
Na atual conjuntura da sociedade capitalista industrializada, tecnológica,
informatizada, consumista, onde a mulher ocupou espaço no mercado de trabalho,
criam-se novos costumes e o tempo para os filhos estão cada vez mais escassos,
ficando para a escola assumir muitas das funções que antes era da família.
Somados a isso e as precárias condições socioeconômicas, os altos índices de
violência, drogas e conflitos sociais impactam a vida das famílias e o cotidiano das
escolas brasileiras.
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Na nova sociedade ocorreram grandes transformações nas relações de
autoridade das gerações, tanto entre pais e filhos, quanto entre professores e
alunos: antes os adultos mandavam e as crianças e adolescentes obedeciam, hoje
não raro o papel se inverte. Para as escolas mais conservadoras lidar com essa
nova realidade torna-se um grande desafio.
Com grandes dificuldades enfrentadas atualmente na educação das crianças
e jovens pela família e escola, estas instituições tendem a uma maior interação na
busca por um ensino de qualidade que vise à formação integral do ser humano.
No Brasil, as responsabilidades específicas dos adultos, da família e escola,
com relação às crianças que os cercam foram modificadas e consolidadas por novas
normas e leis. Os direitos da criança e dos adolescentes estão amparados pela
Constituição Federal de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA– Lei nº
8.069 de 1990, e a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
9.394/96.
O que expressa o Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – direito de ser respeitado por seus educadores;
III – direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias
escolares superiores;
IV – direito de organização e participação em entidades estudantis;
V – acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo
pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.

Segundo a legislação, “os profissionais da educação devem ser os
responsáveis pelos processos de aprendizagem, mas não estão sozinhos nesta
tarefa. A lei prevê a ação integrada das escolas com as famílias”(CASTRO;
REGATTIERI, 2009, p.27).
Na perspectiva de uma educação de qualidade para todos, a legislação
brasileira deixa claro a função da família e da escola na formação educacional do
aluno. Porém, nem sempre esses princípios de ações que integram os agentes
escolares e os pais ou responsáveis são adotados.
Um estudo realizado pela UNESCO, em parceria com o Ministério da
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Educação, elege como prioridade, na relação escola-família, a recuperação da
singularidade do aluno.

[…] quando a escola melhora seu conhecimento e compreensão sobre os
alunos, sua capacidade de comunicação e adequação das estratégias
didáticas aumenta e, em conseqüência, aumentam as chances de um
trabalho escolar bem-sucedido. Nesse sentido, a conquista da tão desejada
participação das famílias na vida escolar dos alunos deve ser vista como
parte constituinte do trabalho de planejamento educacional. Ao mesmo
tempo, é preciso reconhecer que a aproximação do universo social dos
alunos traz desafios que extrapolam as atribuições e competências dos
profissionais da educação (CASTRO; REGATTIERI, 2009, p.07).

É comum professores, diretores, equipe pedagógica, reclamarem da falta de
participação da família na vida escolar dos alunos, no entanto, quando essas
começam a se envolver demais, a questionar o processo pedagógico, a se
interessar pela forma com que a gestão conduz seu trabalho e exigir qualidade no
ensino, isso é visto como intromissão, que pode tirar a autoridade da escola.
A comunidade local deve se organizar para exercer seus direitos e deveres de
cidadãos. E uma boa maneira dos pais participarem ativamente nas decisões
tomadas pelas escolas de seus filhos é candidatando-se a uma vaga no Conselho
Escolar ou APMF.
Por outro lado, o Estado tem a obrigação de cobrar deveres e garantir o
exercício da cidadania ofertando educação de qualidade e serviços sociais a toda a
população.

No mundo globalizado e complexo em que vivemos as relações entre
setores, instituições e atores sociais estão muito imbricadas. Fica cada vez
mais difícil entender os problemas educacionais apontando apenas para as
dificuldades originadas fora da escola ou somente pelos processos internos
a ela. Se, por um lado, não podemos desconsiderar a influência da situação
socioeconômica, da violência, das mudanças de costumes sobre o
comportamento e desempenho dos alunos, por outro, não podemos admitir
que a escola se transforme numa agência de assistência social e
negligencie sua função específica de zelar pela aprendizagem escolar
(CASTRO; REGATTIERI, 2009, p.14).
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2.3.1 QUAL O VERDADEIRO PAPEL DA ESCOLA E DOS PAIS NESSA RELAÇÃO
DE PARCERIA ENTRE ESSAS INSTITUIÇÕES? COMO FAZER COM QUE A
FAMÍLIA ASSUMA SUA RESPONSABILIDADE NA VIDA ESCOLAR DO FILHO?

De acordo com Antônio Carlos Gomes da Costa, pedagogo mineiro e um dos
redatores do ECA, o “papel do pai e da mãe é estimular o comportamento de
estudante nos filhos, mostrando interesse pelo que eles aprendem e incentivando a
pesquisa e a leitura” (HEIDRICH, 2009, p.26). Para isso, é preciso orientar os pais e
subsidiá-los com informações sobre o processo de ensino-aprendizagem, colocá-los
a par dos objetivos da escola e dos projetos desenvolvidos e criar momentos em que
essa colaboração possa se efetivar.
De acordo com o Ministério da Educação (2008) são apontadas 10 ações que
a família pode fazer para acompanhar a educação escolar dos filhos:
 Visitem a escola de seus filhos sempre que puderem.
 Observem se as crianças estão felizes e cuidadas no recreio, na hora da
entrada e na hora da saída.
 Observem a limpeza e a conservação das salas e demais dependências da
escola.
 Conversem com as mães os pais, ou responsáveis dos colegas de seu filho
ou de sua filha sobre o que vocês observaram.
 Conversem com os professores.
 Perguntem como seus filhos estão nos estudos.
 Peçam orientação, caso seus filhos estejam com dificuldade nos estudos.
 Procurem saber o que podem fazer para ajudar. Conversem também com o
diretor ou diretora e as outras pessoas da escola.
 Leiam bilhetes e avisos quando a escola mandar e respondam quando
necessário.
 Compareçam às reuniões da escola. Dêem sua opinião.
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2.3.2 O QUE A ESCOLA PODE FAZER PARA MELHORAR O RELACIONAMENTO
COM AS FAMÍLIAS?

Sabe-se que a função primeira da escola é ensinar, mas para que se tenha
sucesso na missão é importante que a gestão crie mecanismos de participação da
família no processo escolar de seus filhos.
Como sugestão para um bom relacionamento da escola com a família a
Revista Nova Escola Gestão Escolar apresentou uma lista de 13 ações para que
essa parceria dê certo (HEIDRICH, 2009):
 Apresentar a escola e os funcionários à família – uma maneira de recepcionar
e integrar.
 Fazer uma entrevista com os pais e os alunos – conhecendo para quem se
trabalha (o ato da matrícula é momento ideal para as primeiras entrevistas).
 Assegurar a participação no projeto político pedagógico – hora de expor o
currículo e os projetos.
 Na reunião de pais ter uma pauta focada no processo ensino-eficaz para
informar sobre a aprendizagem.
 Marcar encontros em horários adequados para os pais – respeito aos que
trabalham fora.
 Dar visibilidade a produção dos alunos – procedimento para valorizar a
aprendizagem.
 Informar a comunidade sobre o andamento da escola – demonstração de
respeito e transparência.
 Constituir associação de pais e mestres (APM) – uma forte aliada para fazer
uma boa escola.
 Incentivar a participação no Conselho escolar – o fórum ideal para definir
rumos.
 Disponibilizar os espaços para a realização de eventos – um lugar público
para uso da comunidade.
 Criar uma escola de pais com palestras de debates – informações que
ajudam a educar.
 Visitar as famílias dos alunos com eventuais problemas, em casa –
ampliação do olhar sobre a comunidade.
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 Promover festas e comemorações.
Para tornar a participação da família do aluno mais efetiva na escola requer
um trabalho previamente planejado, através de discussões coletivas, conhecimentos
sobre as legislações e as propostas existentes na secretaria de educação.

2.4 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO À EVASÃO ESCOLAR
BASEADAS NAS ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA “FICA COMIGO”

O Programa de Mobilização Para Inclusão Escolar e a Valorização da Vida,
“Fica Comigo” em busca de meios efetivos para evitar a evasão escolar propôs
ações de enfrentamento e prevenção como:
 Conhecer os índices de abandono de sua escola, elaborando gráficos
periódicos e comparando-os com os índices dos anos anteriores.
 Conhecer as causas pelas quais as crianças e os adolescentes deixam de
frequentar a escola.
 Envolver toda a comunidade escolar e instâncias colegiadas na discussão de
ações de enfrentamento das possíveis causas do abandono e da evasão.
 Criar um ambiente de respeito, onde os alunos sintam que são bem recebidos
e que a sua presença é valorizada.
 Desestimular qualquer atitude de preconceito ou discriminação.
 Trabalhar para tornar a escola relevante na vida dos alunos, principalmente
daqueles em situação de risco, realçando a importância da educação na vida
e no futuro de cada um.
 Realizar reuniões periódicas com os pais e o Conselho Tutelar, para discutir
em conjunto as possíveis alternativas para a solução dos problemas
detectados, tanto no plano individual quanto no coletivo.
 Acompanhar sistematicamente a presença/ausência dos alunos, sobretudo
daqueles em situação de risco e/ou abandono, procurando descobrir os
motivos das faltas e o que pode ser realizado para reverter a situação.
 Viabilizar, efetivamente, aos alunos e pais, a compreensão sobre a
importância da educação como via de emancipação humana.
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 Desenvolver ações que favoreçam a real participação dos pais no coletivo
escolar de modo a possibilitar, à família e/ou aos responsáveis pelos alunos, a
compreensão da importância do acompanhamento sistemático da vida
escolar dos filhos.
 Realizar os encaminhamentos dos alunos à Sala de Recursos e/ou a Centros
de Apoio Especializados quando necessário.
 Realizar os encaminhamentos dos alunos à Sala de Apoio identificada a
defasagem de conteúdos, quando diagnosticada pelo professor, segundo
critérios necessários para a série.
 Organizar o Conselho de Classe (Pré Conselho, Conselho e Pós Conselho)
enquanto

espaço

de

diagnóstico

(Pré

Conselho),

discussão

e

encaminhamento (Conselho e Pós Conselho) para o enfrentamento das
causas e consequências das dificuldades dos alunos em relação ao processo
pedagógico.
 Buscar o engajamento da Escola nos Programas e Projetos Públicos, como o
Viva a Escola, Plano de Desenvolvimento da Escola, Escola Aberta,
atividades complementares no sentido de encaminhar e realizar efetivo
acompanhamento dos alunos, considerando o processo de aprendizagem.
 Organizar a hora-atividade dos professores, mediada pela equipe pedagógica,
como espaço efetivo de interlocução relativa ao Plano de Trabalho Docente
com vistas a rever encaminhamentos metodológicos, processos de avaliação
e recuperação de estudos, viabilizando proposições diferenciadas de trabalho
no decorrer do processo de ensino e aprendizagem.
 Analisar e encaminhar, criteriosamente, para avaliação educacional no
contexto escolar sob orientação da Equipe de Educação Especial do Núcleo
Regional de Educação para encaminhamentos necessários.
 Realizar, junto ao SAREH, os encaminhamentos necessários dos alunos que
necessitam de atendimento pedagógico hospitalar.
 Realizar encaminhamentos à Rede de Proteção dos alunos em situação de
risco (violência física, psicológica, negligência familiar, entre outras).
 Garantir a efetividade do Conselho Escolar, possibilitando que se pautem
situações que necessitem de mediação de aprendizagem dos alunos e
definindo suportes necessários.
 Utilizar estratégias específicas de trabalho com alunos com necessidades
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educativas especiais, e quando necessário, realizar adaptações curriculares.
 Encaminhamento da Ficha de Comunicação do Aluno Ausente – FICA, caso
necessário.
Para a operacionalização do Programa foi desenvolvido um instrumento, a
Ficha de Comunicação do Aluno Ausente (FICA) a qual é colocada à disposição
da escola e da sociedade para sistematização de ações de combate à evasão em
todo o Estado do Paraná. A ficha destina-se ao controle da frequência dos alunos
menores de dezoito anos do Ensino Fundamental e Médio.

2.5 PRESSUPOSTOS PARA UM CURRÍCULO INOVADOR SEGUNDO O MEC

O currículo é o elemento orientador da organização do trabalho escolar,
pressupondo desde o planejamento da gestão da escola até o momento destinado à
coordenação dos docentes, coerente com uma proposta educativa que deve ter as
condições adequadas à sua concretização, tendo-se clareza sobre a função social
da escola, percebendo-se as dinâmicas da sociedade.
Reitera-se que a organização curricular deve considerar as diretrizes
curriculares nacionais e estaduais e dos respectivos sistemas de ensino e apoiar-se
na participação coletiva dos sujeitos envolvidos, bem como nas teorias
educacionais.
Entende-se, portanto, que o projeto político-pedagógico de cada unidade
escolar deve materializar-se, no processo de formação humana coletiva, o
entrelaçamento entre trabalho, ciência e cultura, com os seguintes indicativos:
 Contemplar atividades integradoras de iniciação científica e no campo
artístico-cultural;
 Incorporar, como princípio educativo, a metodologia da problematização como
instrumento de incentivo à pesquisa, à curiosidade pelo inusitado e ao
desenvolvimento do espírito inventivo, nas práticas didáticas;
 Promover a aprendizagem criativa por um processo de sistematização dos
conhecimentos elaborados, como caminho pedagógico de superação à mera
memorização;
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 Promover a valorização da leitura em todos os campos do saber,
desenvolvendo a capacidade de letramento dos alunos;
 Fomentar o comportamento ético, como ponto de partida para o
reconhecimento dos deveres e direitos da cidadania; praticando um
humanismo contemporâneo, pelo reconhecimento, respeito e acolhimento da
identidade do outro e pela incorporação da solidariedade;
 Articular teoria e prática, vinculando o trabalho intelectual com atividades
práticas experimentais;
 Utilizar novas mídias e tecnologias educacionais, como processos de
dinamização dos ambientes de aprendizagem;
 Estimular a capacidade de aprender do aluno, desenvolvendo o autodidatismo
e autonomia dos estudantes;
 Promover atividades sociais que estimulem o convívio humano e interativo do
mundo dos jovens;
 Promover a integração com o mundo do trabalho por meio de estágios
direcionados para os estudantes do ensino médio;
 Organizar os tempos e os espaços com ações efetivas de interdisciplinaridade
e contextualização dos conhecimentos;
 Garantir o acompanhamento da vida escolar dos estudantes, desde o
diagnóstico preliminar, com acompanhamento do desempenho e integração
com a família;
 Ofertar atividades complementares e de reforço da aprendizagem, como meio
para elevação das bases para que o aluno tenha sucesso em seus estudos;
 Ofertar atividades de estudo com utilização de novas tecnologias de
comunicação;
 Avaliação da aprendizagem como processo formativo e permanente de
reconhecimento de saberes, competências, habilidades e atitudes;
 Reconhecer as diferentes facetas da exclusão na sociedade brasileira, para
assegurar a ampliação do acesso aos sujeitos historicamente excluídos do
Ensino Médio;
 Garantia inclusão das temáticas que valorizem os direitos humanos e
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contribuam para o enfrentamento do preconceito, da discriminação e da
violência no interior das escolas;
 Desenvolver a compreensão da realidade brasileira, de sua organização
social e produtiva na relação de complementaridade entre espaços urbanos e
rurais;
 Valorizar o estudo e as atividades socioambientais e projetos de extensão;
 Desenvolver

conhecimentos

e

habilidades

associados

a

aspectos

comportamentais
(relacionamento,

comunicação,

iniciativa,

cooperação,

compromisso),

relativos às atividades de gestão e de iniciativas empreendedoras;
 Valorizar práticas desportivas e de expressão corporal, referidas à saúde, à
sociabilidade e à cooperação; e
 Estimular a participação social dos jovens, como agentes de transformação de
suas escolas e de suas comunidades (BRASIL, 2009, P.09).

Adotar uma visão ampla de currículo e conteúdos curriculares implica não
limitá-los ao currículo explícito, assumir a existência do saber comum e a
necessidade de incorporá-lo ao saber elaborado no processo de ensino
aprendizagem e entender, enfim, a mudança de conteúdos não somente
como mudança nos planos e programas de estudo, mas no ‘saber escolar’ e
na ‘cultura escolar’ num sentido mais amplo” (TORRES, 1995, p.15 apud
BRASIL, 2011 p.90).

3 METODOLOGIA

A abordagem metodológica foi de natureza qualitativa, devido à complexidade
do objeto de estudo, entretanto não se dispensou a utilização de dados quantitativos,
com as pesquisas bibliográficas e de campo.
A presente pesquisa tem como objeto de estudo a “evasão escolar”, suas
causas/consequências e os reflexos das políticas públicas adotadas para garantir o
acesso e a permanência do aluno na escola.
A primeira ação realizada do Projeto de Intervenção Pedagógica na escola foi
a apresentação do Projeto na Semana Pedagógica para a comunidade escolar,
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através de slides destacando os objetivos e ações propostas, bem como os índices
de evasão e repetência dos últimos três anos na instituição, com ênfase ao período
noturno cujos índices são altos, e o IDEB que decaiu. Houve boa receptividade e
apoio por parte de todos.
Num segundo momento, foi apresentado o Projeto para os alunos do Ensino
Médio: 2º “A” diurno e 3º “B” noturno, os quais foram envolvidos nas ações
propostas. Discutiu sobre o tema e sua relevância.
O trabalho investigativo se deu através de uma pesquisa por meio de
questionários com questões abertas e fechadas envolvendo a participação de 15
alunos do ensino médio diurno e 15 do ensino médio noturno, 10 pais, 10
professores, 05 pedagogas e direção do Colégio Estadual Dr. Ubaldino do Amaral.
Nas duas turmas envolvidas no Projeto, foram exibidos os filmes: “Vem
dançar”, “Nenhum a menos” e “Entre os muros da escola”, todos com um contexto
relacionado ao fracasso e sucesso escolar. Após a exibição de cada filme elaborouse o relatório de visionamento do filme.
O envolvimento da comunidade escolar se deu através de reuniões, palestras
e apresentação da peça teatral “Fica Comigo”.
Utilizou-se do pré conselho e Conselho de Classe do 3º bimestre do ano de
2011 para fazer um diagnóstico dos alunos com risco de reprovação e evasão. Essa
ação se deu também para conscientizar os professores de sua fundamental
importância, ao detectar os casos de alunos faltosos, para preencher a ficha do
“FICA” (anexo I) e comunicar a equipe pedagógica, para tomar as devidas
providências.

4 RESULTADOS

4.1 ESTATÍSTICA REFERENTE AOS RESULTADOS FINAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO NOS ANOS DE 2008, 2009 E 2010 DO COLÉGIO DR.
UBALDINO DO AMARAL
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Ensino fundamental
Ano
Turno
Manhã
2008
Tarde
Noite
Total
Manhã
2009
Tarde
Noite
Total
Manhã
2010
Tarde
Noite
Total

Matríc.
233
116
189
538
340
136
161
637
229
111
152
492

Aprov.
179
93
59
331
163
102
55
320
163
85
47
295

Reprov.
28
14
20
62
30
12
18
60
27
12
23
62

Desist.
05
01
85
91
10
01
60
71
01
0
64
65

Transf.
21
08
24
53
37
21
28
86
23
08
17
48

Desist.
12
83
95
11
80
91
14
56
70

Transf.
12
34
46
22
28
50
09
19
28

Fonte: Relatório final realizado pela secretaria do Colégio

Ensino Médio
Ano
Turno
2008
Manhã
Noite
Total
2009
Manhã
Noite
Total
2010
Manhã
Noite
Total

Matríc.
159
271
430
163
265
428
196
371
567

Aprov.
125
139
264
118
135
253
190
260
450

Reprov.
10
15
25
12
22
34
20
31
51

Fonte: Relatório final realizado pela secretaria do Colégio

Dados apresentados nas tabelas indicam que o maior problema com relação
à evasão escolar está no ensino noturno, onde o número de alunos desistentes é
gritante em relação aos dos alunos do diurno. Percebe-se uma diminuição
considerável das desistências no Ensino Médio Noturno no ano de 2010, acredita-se
ser resultado da consolidação da implantação do ensino médio por bloco de
disciplinas semestral.

4.2 IDEB – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é calculado para
cada escola de dois em dois anos pelo Ministério da Educação. A avaliação varia de
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zero a dez, é composta pelas taxas de aprovação e pelos resultados de
desempenho dos alunos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
(SAEB) e Prova Brasil.

Resultado do IDEB do Colégio Estadual Dr. Ubaldino do Amaral:
Ano

Média

2005

3,3

2007

3,6

2009

3,0

Fonte: MEC /SAEB

Com a análise dos resultados do IDEB percebe-se um maior fracasso no ano
de 2009, que foi um ano atípico devido o colégio ter passado por uma reforma geral,
necessitando de dispensa de aulas, reposições aos sábados e férias, aulas com
funcionamento no pátio e infraestrutura inadequada, talvez seja um dos motivos. A
Instituição escolar está envolvida no Plano de Desenvolvimento Educacional – PDE
– ESCOLA e Mais Educação, quando elege prioridades para buscar melhoria da
qualidade da Educação Básica e, consequentemente aumentar a média do Colégio
no IDEB atingindo a meta para o ano de 2011 que é de 3,7.

4.3 SÍNTESE DA COLETA DE DADOS EMPÍRICOS

Após o levantamento de dados feitos através de questionários aplicados, foi
realizada a análise da pesquisa e pode-se observar que os alunos estão
desestimulados; reconhecem que estudar é importante, mas não veem a escola
como algo atraente; reclama-se da falta de respeito dos alunos para com os
professores e colegas e da indisciplina; reivindicam mais atividades culturais e
desportivas e conteúdos mais interessantes, principalmente o noturno. Os alunos
trabalhadores dizem ser muito difícil conciliar trabalho e escola; sentem-se
cansados. Admitem gostarem de vir para a escola, mas acham as aulas
desinteressantes. A maioria defende que a escola deveria preparar o aluno para o
mercado de trabalho, concursos e vestibulares. Também foram citados problemas
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com álcool e droga como fatores de abandono escolar.
Os pais são na maioria de classe desfavorecida, portanto não concluíram o
ensino médio, mas reconhecem o reflexo dos estudos na vida, por isso, incentivam
os filhos a estudarem, apesar de admitirem a pouca participação na vida escolar dos
mesmos e alegam a falta de tempo como principal motivo.
Os professores apontam como principal causa da evasão e do fracasso
escolar a falta de interesse dos alunos pelas aulas, a indisciplina, o desrespeito,
insegurança, falta de participação e apoio da família, mas admitem que a escola
precisa de mudanças, metodologias e estratégias diferenciadas e que a educação
precisa acompanhar a evolução tecnológica; a maioria reconhece como função da
escola a preparação do aluno para a cidadania. Sentem-se desvalorizados perante a
sociedade e reivindicam melhores condições de trabalho e mais investimento por
parte do governo na educação pública.
Quanto

à

equipe

pedagógica

e

direção

mostraram-se

bastante

comprometidos com a causa e dizem buscar nas propostas do Projeto Político
Pedagógico e das ações do “FICA” solução para o problema, na medida do possível.
Há sobrecarga de trabalho para a direção e equipe pedagógica que, muitas vezes
exercem função de inspetores, porteiros, assistente social, entre outros. Há falta de
segurança. Os alunos apresentam-se cada vez mais com problemas de
aprendizagem, indisciplina e violentos como causa da desestruturação familiar.
Faltas de professores, sem alguém para substituí-los, são fontes constantes de
transtornos no ambiente escolar. A equipe gestora se sente de mãos atadas perante
esses desafios. Mas para o enfretamento a evasão escolar necessita-se
urgentemente de proteção e de políticas públicas adequadas para o combate desse
desafio.

4.4 REUNIÕES E PALESTRAS REALIZADAS COM A COMUNIDADE ESCOLAR

Realizou-se uma reunião para exposição da Produção Didático-Pedagógica,
tendo como público alvo: direção, equipe pedagógica, professores, funcionários, pais
e APMF para estudo do tema. Destacou-se a importância do envolvimento, união e
engajamento de todos pela causa. Expôs-se também da necessidade de se colocar
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em prática as ações do “FICA” e da função que cada um exerce no processo de
enfrentamento a evasão escolar. Todos os participantes, demonstraram preocupação
com a problemática, concordaram com as ações propostas e apresentaram novas
sugestões. Entretanto, não se pode afirmar que se atingimos todos os objetivos
propostos,

devido

a

pouca

presença

dos

pais,

avisados

e

convidados

antecipadamente.
A diretora do CENSE, Vaneide Claro de Oliveira, proferiu uma palestra sobre
a importância da educação escolar e formação intelectual e espiritual do ser humano
para uma vida mais digna e feliz. Os participantes (direção, equipe pedagógica,
professores, pais e alunos), tiveram um momento de interação com a palestrante ao
apresentar suas dúvidas e a sugerir propostas.
Foi convidado o Professor Osni Theodoro de Souza, ex-aluno de nosso
colégio e que mais tarde voltou como professor do ensino médio. Formado em
Direito, Ciências Contábeis, atualmente lançando um livro com suas poesias. Vindo
de família pobre, testemunhou a importância do estudo para a vida profissional e
realização pessoal do ser humano. Relatou também as dificuldades encontradas e
as mudanças na educação e na forma de vida das pessoas. O clímax da palestra se
deu quando mencionou sobre o tempo em que viveu nos EUA, pois despertou
grande curiosidade na turma. Ilustrou toda a explanação com slides de fotos antigas
de sua turma de 4ª série (formada somente por meninos) e do Antigo prédio do
Colégio Ubaldino. Direcionada para alunos do 2º e 3º Ano do ensino médio noturno,
foi um momento ímpar para nossa escola.
O colégio Ubaldino do Amaral foi privilegiado com quatro projetos do PDE que
se completaram entre si, cujos temas: relação professor-aluno, importância da
família na escola, violência e evasão escolar, integraram-se no cotidiano escolar de
forma indissociável, ao possibilitar a realização de uma reunião com toda a
comunidade escolar, pais, alunos, representantes do NRE e Patrulha Escolar no dia
17/11/2011, com a apresentação da peça teatral “FICA COMIGO”. Em seguida,
ocorreu uma palestra com representantes da Patrulha Escolar (Soldado Arruda) que
abordou assuntos relevantes referentes aos quatro projetos. Foi um momento muito
especial onde todos estavam reunidos em prol a causa nobre “a educação”.
Conclui-se a implementação do projeto, com a socialização das ações
propostas, através de exposição de fotos e demonstração das principais atividades
realizadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebeu-se que houve êxito no processo de implementação, ao despertar
olhares para a problemática, mas os desafios continuam. Há necessidade de
continuar a luta, de forma compartilhada e democrática, com cobrança a
responsabilidade de todos com a educação e formação do cidadão consciente e a
preparação para o mundo do trabalho.
Conclui-se que o fenômeno da evasão escolar é amplo, possui causas de
fatores sociais, econômicos, políticos e educacionais, tem como resultados
consequências irreparáveis para a sociedade.
Pela análise dos alunos, pais, professores e equipe diretiva da escola
detectou-se uma crise na educação que se manifesta através do desinteresse dos
alunos pelo formato da escola de hoje, pela pouca participação dos pais na vida
escolar dos filhos, pela angústia dos professores em relação às condições de
trabalho que lhe são oferecidas e a falta de políticas públicas de melhoria da
qualidade educacional, o que resulta no fracasso escolar.
Nessa perspectiva, a escola precisa rever seu currículo, selecionar conteúdos
que despertem interesse nos alunos e utilizar metodologias que tornem a
aprendizagem mais fácil e agradável, proporcionar uma gestão democrática e
participativa, de modo a evitar que o aluno evada. Por sua vez, o poder público deve
garantir não só o acesso e permanência do aluno na rede de ensino, mas sim dar
condições para que a escola cumpra com sua função social e oferecer uma
educação com qualidade para todos.
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