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Resumo. A educação é um direito, constitucionalmente garantido, mas será cumprido somente 
quando o problema da evasão escolar for enfrentado de forma conjunta e com o objetivo de 
reduzir gradativamente tal fato tão prejudicial ao desenvolvimento acadêmico dos/as estudantes 
brasileiros/as. E vale ressaltar que a gestão escolar é fundamental na dinâmica da escola, por isso 
a necessidade do trabalho comprometido e coletivo, considerando a escola em sua totalidade. 
Para tanto é preciso avançar no sentido de incorporar uma dinâmica de enfrentamento da evasão 
escolar, cujo eixo seja a participação efetiva de todos os segmentos que compõem a comunidade 
escolar. A reflexão da prática pedagógica desenvolvida pelos/as professores/as é um ponto que 
deve sempre estar em pauta. Este artigo sintetiza uma fundamentação teórica, cujo objetivo é 
sensibilizar os/as profissionais da educação quanto ao problema da evasão escolar. Busca-se 
compartilhar instrumentos relacionados aos fundamentos pedagógicos e legais do trabalho 
educativo escolar que direcionem ao conhecimento e reflexão sobre a problemática do abandono 
escolar, para que seja enfrentado de forma consciente. Espera-se que este estudo contribua para 
subsidiar as discussões inerentes à evasão escolar no sentido de organização de ações que 
garantam qualidade  no trabalho docente na especificidade do Ensino Médio noturno permeando a 
coerência e a fundamentação no intuito de proporcionar aos/às estudantes a elaboração de 
valores a partir de um pensamento crítico para que sejam capazes de perceber que as 
possibilidades existem e o caminho para chegar até elas é a escola. 
Palavras-chave: Evasão escolar. Período noturno. Gestor/a. 
 
 
 
 
 
1
 

 
 
 
 
 
 

                                                
¹ Professora da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná 
² Docente e Orientador PDE da Universidade Estadual Norte do Paraná. Mestre em Educação 
pela Unicamp.  
 

http://www.cj.uenp.edu.br/pde


 

1. Introdução   

Este estudo originou-se através da constatação da existência de elevados 

índices de evasão escolar dos/as estudantes matriculados no Ensino Médio do 

período noturno. O número de estudantes evadidos/as aumenta a cada ano que 

passa, fato que preocupa e leva a questionamentos a respeito das ações 

articuladas no colégio, que no período noturno poderiam ser diferenciadas dos 

demais turnos, pois os/as estudantes do referido período possuem   

especificidades que requerem medidas que norteiem para a diminuição dessa 

problemática da evasão escolar.  Decorrente destas constatações questiona-se: O 

que o/a gestor/a da escola pode fazer diante da problemática da evasão escolar 

dos/as estudantes no Ensino Médio do período noturno? Quais são as causas e  

dificuldades internas e externas que levam o/a estudante a perder o interesse 

pelos estudos implicando assim em abandono da escola? Que tipo de estratégias 

poderão ser utilizadas para a possível superação da evasão escolar?  

Para ter base e fundamentação teórica, toma-se como referência obras de 

autores/as como: Dermeval Saviani, José Carlos Libâneo, Acácia Zeneida 

Kuenzer e outros/as, considerados/as como defensores/as de assuntos 

relacionados à educação a partir da década de 1990. Buscar-se-á referencial 

teórico-bibliográfico que direcione para a compreensão da importância da atuação 

dos/as profissionais da escola no enfrentamento da evasão escolar e na busca da 

garantia de permanência até a conclusão do Ensino Médio do maior número 

possível dos/as estudantes matriculados/as no período noturno. 

O enfrentamento da evasão  escolar requer o coletivo da escola disposto 

em aprofundar-se em conhecimentos teóricos para saber agir no sentido de 

verificar quais ações contribuirão para a construção de novas metodologias 

norteadoras rumo à real efetivação da escola para todos/as.  

Somente um trabalho globalizado e norteador conseguirá,  efetivamente 

manter os/as estudantes na escola, pois eles/as precisam ter a consciência de 

que a garantia de um futuro melhor está na Educação. 

É pertinente mencionar que o combate à evasão escolar começa com o 

fornecimento de uma educação de qualidade, com professores/as capacitados/as, 

valorizados/as e estimulados/as a ensinar. 

 



 

2. EVASÃO ESCOLAR 

O fenômeno do abandono escolar tem sido objeto de análises e estudos  

realizados por diversos/as especialistas da área, desde que se faz pesquisa 

educacional no país. A evasão escolar está associada à situação econômica das 

famílias em que os/as jovens sentem-se obrigados a abandonar a escola por 

necessidade de trabalhar e a impossibilidade de conciliar as duas tarefas. É um 

problema que tem um caráter político e social, e envolve ações de articulação, 

cuja maior responsabilidade é de atribuição do governo, pois a ele compete as 

decisões que interferem diretamente na sociedade.  

A evasão escolar é, sem dúvida, um desafio que as escolas brasileiras têm 

enfrentado e que parece simplesmente não existir alternativa adequada para 

solucionar o problema, fazendo com que exista uma inércia que contribui para um 

quadro social preocupante, que faz parte dos debates, reflexões e estudos de 

teóricos brasileiros no âmbito da educação constituindo-se numa temática 

relevante, sobretudo com relação ao Ensino Médio noturno, é um problema cujas 

raízes estão na própria forma como a sociedade está organizada, porém, a escola 

precisa assumir a sua parcela de responsabilidade. O enfrentamento da evasão 

escolar precisa ser considerado um dever e estar contido no Projeto Político 

Pedagógico da escola como prática educativa no qual toda a comunidade escolar 

deva assumir a responsabilidade de fazer um trabalho sério no sentido de busca 

de ações para amenizar tal problemática, pois se toda a comunidade escolar 

tivesse realmente compromisso com a educação, os problemas que afetam os/as 

estudantes diminuiriam em uma porcentagem enorme. Porém, não depende de 

nós, professores/as, incutirmos esse compromisso em nossos pares, mas 

podemos expor nosso ponto de vista.  

Segundo números e informações do IBGE, os percentuais da evasão 

escolar no Ensino Médio, referentes ao ano de 2010, foi de 10,3% no Brasil, 6,7% 

no Estado do Paraná e 18,1% no Colégio objeto deste estudo. Em relação ao 

referido Colégio, o percentual apresenta-se muito elevado, fato que justifica a 

preocupação e a tentativa de buscar formas para amenizar esta problemática. 

A Lei de Diretrizes e Bases da educação, atualizada em 2011, para fazer 

referência a alguns pontos essenciais que devem ser priorizados no tocante às 

políticas educacionais aponta no artigo 35 que o Ensino Médio “terá como 



 

finalidade, o aprimoramento do/da estudante como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico”. Nota-se que existe uma divergência em relação ao que se pretende e ao 

que realmente ocorre, pois a lei estabelece que a educação deve proporcionar o 

aprimoramento do ser humano, porém evidencia-se a lógica das desigualdades e 

do abandono escolar pelos/as jovens brasileiros/as. Políticas públicas que não 

têm o devido direcionamento, por outro lado, escolas que não se posicionam para 

o atendimento dos problemas que provocam os mais diversos tipos de fracassos 

que atingem os/as estudantes. 

A escola, enquanto instituição, cuja finalidade é a formação cidadã dos/as 

estudantes, deve considerar a realidade social que cerca o/a estudante, para que 

possa desenvolver seu processo educativo, associado ao contexto em que o/a 

estudante está inserido/a. Os/As educadores/as têm a missão de contribuir para 

que os/as jovens tornem-se cidadãos/ãs produtivos/as, que saibam administrar 

suas competências através de valores como ética, excelência, equidade, 

solidariedade, responsabilidade, respeito e confiança, tornando-se assim, 

protagonistas de suas próprias vidas.  

A legislação  educacional vigente em nosso País deixa algumas lacunas 

que precisam ser preenchidas com instruções concretas tendo em vista a 

implantação de medidas que beneficiem diretamente os/as estudantes menos 

favorecidos, em todos os sentidos.   

Entende-se que não existe milagre, mas para dar certo é preciso 

compreender que é possível, tornando a escola um local prazeroso, de paz,  onde 

impere a compreensão, e acima de tudo, mais atrativa, pois nos deparamos com 

o grande desinteresse por parte dos/as jovens no que diz respeito a submeter-se 

aos processos educativos atuais, que não usam de inovações, pois a 

subjetividade dos/as jovens tem outras mediações, e se não houver um trabalho 

educativo motivador que corresponda aos seus interesses, os/as mesmos/as 

simplesmente abandonam os estudos, ficando na marginalidade a qual os/as 

deixa sem o devido preparo para o convívio na sociedade competitiva da qual 

fazem parte. 

É fundamental buscar métodos alternativos de como encaminhar as 

práticas pedagógicas já existentes na escola, prever novas possibilidades 



 

educacionais, sempre em sintonia com o contexto da escola, principalmente para 

o período noturno.  

O/A estudante precisa participar da construção do conhecimento, mas o/a 

professor/a precisa possibilitar essa construção (FERRARI, 2012). 

Kuenzer (2002, p. 17), na pesquisa, Conhecimento e Competência no 

Trabalho e na Escola, define que “a escola é o lugar de aprender a interpretar o 

mundo para poder transformá-lo, a partir do domínio das categorias de método e 

de conteúdo que inspirem e que se transformem em práticas de emancipação 

humana”. Visto que o conhecimento é o mediador da sociedade e, portanto 

responsável pela emancipação do ser humano.  

A melhoria do ensino público envolve ações de articulação voltadas para 

a busca de solução do problema da evasão escolar no período noturno, questão 

levantada por este estudo. 

Depreende-se deste envolvimento, que as ações da escola dependem 

principalmente dos recursos viabilizados por parte do governo, tanto para 

atendimento aos/às estudantes como também para os/as educadores/as, por 

meio de políticas voltadas para a melhoria de condições gerais e relacionadas ao 

bem estar dos/as profissionais da educação, fazendo com que tenham condições 

de atuação mais específicas e condizentes com as realidades no contexto de 

cada escola, turno, turma, estudante, inclusive com uma valorização mais 

adequada à função de educador/a, tornando-o/a assim apto/a em todos os 

sentidos e compromissado/a com o seu dever de educar. Estes são requisitos 

imprescindíveis para auxiliar no enfrentamento da evasão escolar. 

Neste sentido entende-se que seja possível reduzir o percentual de 

evasão do Ensino Médio do período noturno, basta propor ações que atinjam 

diretamente os/as envolvidos/as nesta problemática. Esse é o grande desafio. 

A falta de comprometimento da escola com a função de ensinar pode 

provocar desinteresse por parte dos/as estudantes em permanecer na escola. 

Saviani (1996) expõe que atualmente a escola desenvolve toda sorte de 

atividades que a leva a perder a sua própria essência. À escola compete a função 

do ensino, da instrução. Parece que a escola cuida de tudo, menos de ensinar, de 

instruir. O ano letivo inicia em fevereiro, logo vem o carnaval e na sequência uma 

lista enorme de datas comemorativas com as quais a escola gasta bastante 



 

tempo. E assim chega o final do ano letivo. E a questão é: estudou-se Português, 

Matemática, etc? Enfim, o que realmente deveria ser tratado na escola foi deixado 

em segundo plano. “As comemorações acabaram esvaziando os conteúdos 

específicos da escola” (SAVIANI, 1996, p. 159). 

De fato, o autor acima menciona situações corriqueiras nas escolas 

durante todo o ano letivo que acabam por não acrescentar nenhum saber 

sistêmico para a educação  escolar dos/das estudantes.  

É evidente a necessidade do comprometimento de todos/as que estão 

ligados/as à educação, para diminuir a distância entre o que rege a lei e o que 

realmente acontece, pois a ação prioritária é o combate à evasão escolar do 

Ensino Médio do período noturno, cuja meta é garantir a formação do ser humano 

e sua inserção na sociedade. 

[...] a metodologia da ciência não se esgota na lógica formal de 
investigação científica, cuja finalidade é mostrar as leis sincrônicas do 
conhecimento através da lógica simbólica; é preciso acrescentar-lhe 
outra lógica, que permita abranger o objeto em todos os seus aspectos, 
todas as relações e mediações, em seu desenvolvimento, 
automovimento, incorporando a prática humana quer como critério de 
verdade, quer como determinante prático da relação entre o objeto e 
aquilo que o homem necessita  (KUENZER, 1998, p. 56). 
 

Da citação acima, conclui-se que a ciência é uma fonte inesgotável de 

conhecimento e a prática humana não é capaz de encontrar meios que 

possibilitem a abrangência do objeto em todos os aspectos, visto que é 

impossível o conhecimento da totalidade de uma verdade abstrata. “Todos os 

níveis da administração escolar devem estar em consonância com a comunidade 

escolar” (FERRARI, 2012 ). 

Através da Implementação do Projeto de Intervenção na Escola e do Grupo 

de Trabalho em Rede (GTR), foi possível perceber que o tema sobre evasão 

escolar é de grande relevância e que precisa urgentemente de medidas 

interventivas, implantando para tanto, adequação da legislação vigente na 

educação e instruções necessárias aos/às estudantes, pois não só no Ensino 

Médio noturno existe esse problema, mas também no Ensino Fundamental 

ofertado no referido período no qual colegas da rede estadual enfrentam 

situações semelhantes de abandono escolar. É preciso encontrar soluções para 

esses problemas, fazer com que o/a estudante sinta que o/a professor/a é mais 

um/a amigo/a e não alguém desconhecido/a.  



 

Nota-se que é preciso muito empenho frente a estes desafios e que a 

escola tem de conhecer e refletir sobre os diferentes aspectos de suas atividades 

pedagógicas no intuito de ofertar uma metodologia motivadora no sentido de 

despertar o interesse dos/as estudantes na tentativa de cessar o problema da 

evasão escolar que exclui os/as estudantes desfavorecidos socialmente e que 

precisam estudar no período noturno.  

 

3. O PAPEL DA  ESCOLA FRENTE AO PROBLEMA DA EVASÃO ESCOLAR  

A educação é um direito público e deve ser garantida a todos/as, através 

de políticas desenvolvidas pelo Estado. Entende-se que a educação é um direito 

cuja responsabilidade fundamenta-se na atuação do Estado em parceria com a 

sociedade. Dentre os  vários problemas que afetam a educação, a evasão escolar 

é um dos entraves ao exercício do referido direito. “Fatores que amarram, são 

entraves, mas isso não pode levar ao conformismo” (FERRARI, 2012). 

              A contribuição acima sugere aos/às educadores/as não devem ficar 

passivos diante das faltas reiteradas dos/as estudantes pelos/as quais são 

responsáveis, pois isso acontecendo esses/as educadores/as estarão omitindo - 

se da responsabilidade perante a educação e contribuindo para a manutenção da 

evasão, quando deveria ser o contrário. 

As instituições de ensino objetivavam a rigorosidade e disciplinamento 

julgados necessários para o convívio social. Em muitas instituições de ensino, 

os/as professores/as ainda trabalham de forma mecanizada, com foco na 

quantidade e não na qualidade dos conteúdos abordados, os quais são repetidos 

da mesma forma ano após ano, com as mais diferentes turmas, por meio de 

exposições por parte do/a professor/a e realização de atividades, como cópias de 

textos e respostas de questões, pelos/as estudantes, sendo mais importante para 

ambos a memorização e cumprimento da tarefa do que a construção do 

conhecimento e sua relação com o mundo fora da sala de aula (KUENZER, 

2006). 

Compreender os movimentos necessários a cada operação memorizá-
los e repeti-los ao longo do tempo não exige outra formação escolar e 
profissional a não ser o desenvolvimento da capacidade de memorizar 
conhecimentos de repetir procedimentos em uma determinada 
sequência (KUENZER, 2006, p. 2). 

      
Com base nos pontos colocados acima pode-se considerar que 



 

professores/as, equipe pedagógica, estudantes, pais/mães e comunidade fazem 

parte do ambiente cultural e devem participar ativamente e em conjunto das 

tomadas de decisões da escola, de modo a considerar as dificuldades e conflitos 

não como problemas, mas sim como oportunidades de aperfeiçoamento e 

modificação, construindo a identidade da mesma, por meio da gestão 

democrática. 

Kuenzer (1998, p. 58), nos leva a pensar em buscar estratégias 

direcionadas e individuais, pois o que falta realmente muitas vezes é esse olhar 

do/a professor/a para com o/a estudante do período noturno, trabalha-se pouco a 

motivação, a auto estima entre outros. E aí é que entra o papel do gestor em 

dirigir o trabalho do/a professor/a, fazer esse elo entre o/a professor/a e o/a 

estudante, buscando junto com eles/as as dificuldades que encontram e procurar 

buscar a solução para os problemas que surgirem. É interessantíssima a visão de 

Kuenzer, pois nos leva a refletir sobre nossa prática pedagógica.  

Ainda na visão de (KUENZER, 2006), as instituições educativas 

necessitam de modificações urgentes, no sentido de possibilitar a participação 

ativa de toda a comunidade escolar nas tomadas de decisões e estabelecimento 

de regras, que resultem em um bom funcionamento para conseguir oferecer 

aos/às estudantes, uma formação competente, com capacidade criativa, 

argumentativa, espírito crítico e empreendedor, aptos para enfrentar a sociedade 

e o mercado de trabalho, cada dia mais competitivo. 

Com base no posicionamento acima, entende-se que a escola é a 

única instituição capaz de oferecer, ao/à estudante, essa formação 

competente, cuja efetivação só acontecerá se a frequência às aulas for 

satisfatória, e é nesse sentido que há a necessidade de intervenção por parte 

da escola para garantir a presença do/a estudante durante as aulas. 

A democratização do acesso, da permanência e do sucesso dos/as 

estudantes os/as leva à dedicação aos estudos e quando percebem que estão 

aprendendo, que os seus direitos estão sendo respeitados como sujeitos 

socioculturais, históricos e de conhecimento, esses/as estudantes acabam 

projetando uma trajetória escolar, acadêmica e profissional mais significativa, 

visão que acaba sendo valorizada pelos familiares e professores/as (CONAE, 

2010, p. 64).  



 

Pressupõe-se que o/a gestor/a da escola, deve colaborar intensamente 

na democratização do acesso e das condições de permanência adequadas 

aos/às estudantes, sem nenhuma distinção, “de modo a efetivar o direito a uma 

aprendizagem significativa, garantindo maior inserção social ao longo da vida” 

(CONAE, 2010, p. 63). Portanto, é necessário criar condições para reduzir a 

repetência e a evasão, especialmente no período noturno.  

A reflexão de todas as ações praticadas no contexto escolar deve ser 

constante e percebendo as necessidades é preciso imediatamente buscar formas 

para superação dos possíveis problemas que estejam ocorrendo.  

Libâneo (2004, p. 215), define que o papel do diretor da escola "é pôr em 

ação, de forma integrada e articulada, todos os elementos do processo 

organizacional, envolvendo atividades de mobilização, liderança, motivação, 

comunicação, coordenação".  

Então a atribuição ao/à gestor/a da escola, define-se em efetivo apoio 

para que todas as ações inerentes à escola realmente efetivem-se. 

Do ponto de vista de Libâneo (2003), a ciência e a técnica estariam 

assumindo o papel da força produtiva em lugar dos/as trabalhadores/as, já que as 

transformações técnico-científicas, fariam crescer a produção e substituiriam o 

trabalho humano. Essas transformações refletem a diversidade e os contrastes da 

sociedade e atingem diretamente o processo educacional brasileiro. 

Evidencia-se que a orientação política vigente discute a crise e o fracasso 

da escola pública, como decorrência da incapacidade do Estado de oferecer o 

bem a todas as pessoas sendo isso impossível pela incapacidade administrativa e 

financeira. 

Em contradição, questiona-se a requalificação dos/as trabalhadores/as, 

porque a nova ordem capitalista constitui um modelo diferente de exploração, 

baseado em novas formas de organizar a produção e em novas tecnologias. 

O modelo de exploração anterior, que exigia um trabalhador 
fragmentado, [...] cede lugar a um modelo de exploração que requer um 
novo trabalhador, com habilidades de comunicação, de abstração, de 
visão de conjunto, de integração e de flexibilidade, para acompanhar o 
próprio avanço científico - tecnológico da empresa, o qual se dá por força 
dos padrões de competitividade seletivos exigidos no mercado global 
(LIBÂNEO, 2003, p.102). 

 

De fato, os desafios da sociedade contemporânea estão intimamente 

ligados à educação, porém, compete ao Estado o poder das decisões 



 

relacionadas às áreas ligadas ao bem estar da sociedade. O sistema de ensino 

brasileiro precisa dar o retorno à sociedade através da oferta efetiva da 

escolarização básica e da melhoria da qualidade de ensino. 

Segundo Libâneo (2003), o grande desafio seria o de incluir, nos padrões 

de vida digna, os milhões de indivíduos excluídos para se constituírem 

cidadãos/ãs participantes de uma sociedade em constante mudança. O ensino 

público de qualidade para todos é uma necessidade e um desafio. A sua 

importância é de reconhecimento mundial e social. No Brasil, desde a década de 

1990, vem sendo implantado um ajuste no sistema educativo com o objetivo de 

adequar a educação escolar às demandas e exigências do mercado de trabalho, 

mas a educação busca um novo paradigma que estabelece a pedagogia da 

qualidade e não pode ser tratada nos parâmetros da qualidade economista. A 

escola implica formação voltada para a cidadania, para a formação e valorização 

da vida humana em todos os sentidos. A educação precisa ser entendida como 

uma virtude através da qual o ser humano realiza a cidadania e consegue superar 

as desigualdades sociais e a exclusão social. 

Como descrito por Libâneo (2003, p. 118) a educação pública da sociedade 

contemporânea “tem tríplice responsabilidade: ser agente de mudanças e ser 

capaz de gerar conhecimentos; trabalhar a tradição e os valores nacionais; 

preparar cidadãos/ãs capazes de entender o mundo, seu país e sua realidade”. 

Tais responsabilidades estão agregadas a três objetivos fundamentais que são 

bases para a construção de uma educação pública de qualidade no contexto 

atual: preparação para o processo produtivo e para a vida em uma sociedade 

técnico-informacional, que envolve a necessidade de a escola preparar para o 

mundo do trabalho com o objetivo de flexibilizar o processo produtivo e adaptar 

os/as trabalhadores/as para as complexas condições de trabalho.  

Para isso, a educação escolar deverá centrar-se 

[...] na formação geral, [...] que permita a diversidade de conhecimentos 
básicos da ciência contemporânea, na preparação tecnológica [...] que 
caracterizam o processo de escolarização e flexibilização intelectual, no 
desenvolvimento de capacidades cognitivas, [...] capazes de interferir 
criticamente na realidade para transformá-la (LIBÂNEO, 2003, p. 119). 

 

 A gestão educacional deve buscar a compreensão das ações inerentes 

ao cargo que ocupa, pois lhe compete tomar decisões relacionadas ao processo 

democrático no ambiente escolar, visto que tal atuação às vezes não apresenta 



 

uma articulação com os problemas evidenciados na escola.  

Paro (1999, p. 107), elucida que a escola tem “dupla responsabilidade 

social: por um lado, é uma mediação indispensável para a cidadania, por outro, 

porque não pode dar conta de todo o saber produzido historicamente”, ela prioriza 

o que de fato tem importância na preparação dos/as estudantes para o convívio 

igualitário na  sociedade brasileira.      

Mas, para que o trabalho seja mediação para o bem viver, numa 
sociedade de humanos onde predomine a liberdade, não a necessidade, 
é preciso que se estejam presentes as demais características que 
fundem a humanidade do homem, em especial a sua condição de 
sujeito, em relação de colaboração, não de dominação com os demais 
(PARO,1999, p.105). 
 

No pensamento de Paro (1999), a criação humana é infinita e é o/a 

educador/a quem serve de guia para esse mundo de criatividade infinita. A escola 

é local onde as pessoas adquirem o saber sistematizado e provido dos elementos 

culturais necessários, as pessoas têm maiores possibilidades para viver 

dignamente na sociedade a que pertencem. A tarefa específica da escola é 

contribuir para a preparação dos/as cidadãos/ãs para que possam ter qualidade 

de vida e chegar o mais próximo possível do limite máximo da realização humana, 

para além do simples viver pelo trabalho e para o trabalho.  

A organização escolar resulta em influência positiva sobre o 

comportamento da comunidade educacional porque promove a democracia e o 

respeito entre as pessoas que trabalham na escola. Para isso os/as gestores/as 

das escolas devem ser detentores/as de conhecimentos científicos vinculados aos 

princípios da gestão escolar para que possam atuar através da compreensão da 

dinâmica social, conseguindo assim uma participação efetiva de todos os 

membros deste contexto. 

O documento final da Conae - 2010, dispõe que a gestão da educação 

está fundamentada na organização de um espaço público de direito, no qual deve 

ser promovido o diálogo, a igualdade e a justiça em todas as esferas, contribuição 

para a superação das regras do sistema educacional seletivo e excludente.  

De acordo com o Ministério da Educação, Conselho Nacional de 

Educação e Câmara de Educação Básica, a Resolução nº 2, de 30 de janeiro 

2012, publicada no Diário Oficial da União-Seção 1, p. 20, em 31 de janeiro de 

2012, define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, a serem 



 

observadas na organização curricular pelos sistemas de ensino e suas unidades 

escolares.                                               

 A presente Resolução define em seu artigo 14, que o Ensino Médio 

regular noturno, deve ser adequado às condições de trabalhadores/as, 

respeitados os mínimos de duração e de carga horária (RESOLUÇÃO n. 2, 2012, 

p.5). 

A consolidação do Sistema Nacional de Educação assegura, “em última 

instância, as políticas e mecanismos necessários à garantia dos recursos 

públicos”, exclusivamente para a educação pública, direcionados à superação do 

atraso educacional e ao pagamento da dívida social e educacional do Estado para 

com a nação (CONAE, 2010, p. 24). 

Do acima exposto, percebe-se que realmente há uma mobilização em 

nível nacional encabeçada por alguns atores/as ligados/as ao contexto 

educacional, cujas lutas são pela melhoria da qualidade da educação oferecida ao 

povo brasileiro, direito esse, garantido pela Constituição Nacional de 1988.  

Zanardini e Orso (2008, p. 83), destacam que na década de 1990, o 

Banco Mundial mediou a política educacional brasileira disponibilizando “cerca de 

US$ 1 bilhão”, para o desenvolvimento de seis projetos, “que contemplaram treze 

estados brasileiros”.  

A realização de reformas institucionais, que incluíram mudanças no 
financiamento e na administração na área da educação, contemplou 
plenamente a meta da descentralização em quatro estados, que tiveram 
projetos financiados pelo Banco Mundial (ZANARDINI, 2008, p. 83).  

     
Entre esses quatro estados contemplados está o Paraná, cuja estratégia 

de descentralização foi desenvolvida através do plano Desenvolvimento 

Institucional, do Projeto Qualidade no Ensino Público do Paraná, objetivando a 

melhoria do sistema educacional do Estado.  

Com base nos/as autores/as acima citados/as percebe-se que o Banco 

mundial investe na educação para poder ditar as regras políticas que regem todas 

as instâncias sociais da nação. 

Hidalgo (2004), esclarece que as políticas educacionais da década de 

1990 estão ligadas ao processo econômico do final do século XX. A nação fica 

condicionada aos interesses da economia internacional levando “as teorias da 

administração empresarial para a organização da administração pública e a 



 

consequente adoção destes princípios para a gestão dos sistemas de ensino e 

das unidades escolares” (HIDALGO, 2004, p.101).  

O modelo de gestão da educação implementado a partir de 1990 tem a 

característica central da lógica de empresa da sociedade capitalista “na 

gestão do sistema público de ensino, o que implica a aceitação de uma 

concepção de educação cujo princípio básico siga esta mesma lógica” (ibid, p. 

102). 

A educação tem como objetivos principais “os interesses sociais mais 

amplos” (ibid, p.118) dos indivíduos, o que são opostos aos objetivos da 

atividade produtiva capitalista. Neste sentido, a gestão escolar precisa 

viabilizar ações que ajudem a determinar a forma de utilizar os recursos 

disponíveis para a finalidade a ser alcançada. E neste caso a finalidade é a 

minimização da evasão escolar do Ensino Médio do período noturno. 

Compreende-se que o/a gestor/a da escola, deve colaborar 

intensamente na democratização “do acesso e das condições de permanência 

adequadas aos/às estudantes, sem nenhuma distinção, de modo a efetivar o 

direito a uma aprendizagem significativa, garantindo maior inserção cidadã ao 

longo da vida” (CONAE, 2010, p. 63). 

Escola 100% amiga, parceira de todos os/as estudantes não é 

possível porque temos limites impostos pelas Políticas Públicas Educacionais. 

A utopia está presente no dia a dia das escolas, pois não conseguem alcançar 

todos os objetivos. As Políticas Públicas para a Educação não têm a intenção 

de favorecer para que as escolas cumpram todos os objetivos cuja 

responsabilidade recai sobre a mesma e é preciso consciência de que a culpa 

não é só dos/as profissionais da educação. É preciso falar a mesma 

linguagem para que a função da escola seja cumprida. O/A representante da 

comunidade escolar não tem que assumir responsabilidades pertencentes ao 

Estado, deve sim, buscar formas, contribuições, parcerias, coletividade para 

forçar o Estado a cumprir suas obrigações em relação aos problemas que 

afetam a educação em geral.  

As políticas Pública educacionais são empobrecidas, mas não é por 

falta de condições monetárias, verbas para aplicação na educação existe, 

porém é intencional que alguns sujeitos saiam do sistema, que fiquem à 



 

margem da sociedade, que não correspondam às expectativas, não está claro, 

mas sempre alguém deve estar abaixo da condição considerada ideal. É para 

isso que foi implantado o sistema educacional EJA, que é direcionado às 

pessoas que não conseguiram permanecer no sistema educacional no tempo 

certo, porque o sistema dá conta de fazer com que o sujeito  pense que o 

ideal não é para ele.  

A escola é um lugar onde tudo está direcionado ao saber, e esse 

processo de prática - teoria - prática não é linear, mas se desenvolve em 

círculos concêntricos e crescentes, possibilitando ao/à estudante a busca 

contínua de novos conhecimentos e novas práticas (GASPARIN, 2005, p. 8). 

O hábito de usar argumentos convincentes para motivar os/as 

estudantes, tratá-los/las com palavras acolhedoras, demonstrar afeto, oferecer 

apoio emocional, essas são atitudes básicas que podem ajudar a despertar o 

interesse e a conscientização de que o estudo é imprescindível para a sua 

vida. 

Para Libâneo (2004), o papel do/a gestor/a escolar é dirigir e 

coordenar o andamento do trabalho pedagógico da escola, de acordo com sua 

função social,  assegurar o processo participativo na tomada de decisão na 

sua implementação, assegurar a implementação de todas as ações planejadas 

coletivamente, articular e criar momentos para relações entre escola e 

comunidade escolar, dar suporte às atividades de planejamento e discussão  

do currículo, juntamente com a equipe pedagógica, bem como acompanhar e  

avaliar a prática pedagógica. 

A produção escolar está relacionada às ações coletivas e 

democráticas supostamente presentes na escola. O compromisso por parte 

dos/as professores/as é imprescindível, além da necessidade de capacitação 

para que possam proporcionar uma educação com qualidade. É necessário 

considerar o/a estudante como responsabilidade da escola, os/as quais 

dependem da atuação do/a educador/a para que tenham condições de adquirir 

uma qualidade de vida um pouco melhor e também para que possam dar sua 

contribuição no processo de melhoria da sociedade como um todo. A 

educação é responsável por este processo e o/a educador/a deve estar 

engajado/a na luta contra todas as adversidades presentes em sua missão, e 



 

aqui, uma atenção especial para a dinâmica da atuação da gestão escolar 

frente ao alto índice de evasão escolar no Ensino Médio do período noturno, 

cujo problema é prioridade neste estudo.  

Diante destes apontamentos, fica claro o papel do/a diretor/a e do/a  

pedagogo/a na gestão escolar, pois, o/a pedagogo/a responde pela mediação, 

organização, integração e articulação do trabalho pedagógico. 

Saviani (2005), principal representante da concepção marxista em 

educação, em seu livro, Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações, 

enfatiza que a educação é própria dos seres humanos e o que os diferencia 

dos demais seres vivos é que o ser humano precisa transformar a natureza 

para adaptá-la em prol das suas necessidades. E isto só é possível através do 

trabalho. É o trabalho que diferencia o ser humano dos demais seres, pois o 

ser humano é capaz de exercer essa atividade de forma a torná-la uma ação 

adequada a um fim proposital.  

A atividade de ensino, a aula, [...] é alguma coisa que supõe, ao 
mesmo tempo, a presença do professor e a presença do aluno. Ou 
seja, o ato de dar aula é inseparável da produção desse ato e de seu 
consumo. A aula é, pois, produzida e consumida ao mesmo tempo 
(produzida pelo professor e consumida pelos alunos) (SAVIANI, 
2005, p.12). 

 

Ao entender a natureza da educação deve-se procurar refletir a respeito 

das especificidades que a norteiam, sendo essas especificidades, o conjunto de 

produção humana, entendida como ciência da educação. É preciso entender que 

a natureza humana não é dada ao ser humano e sim por ele produzida, algo que 

resulta de um trabalho educativo em que a espécie humana é levada às mais 

variadas formas de descobertas e é capaz de adequá-las para atingir o objetivo 

de identificar os elementos culturais para se tornarem humanos. 

Do ponto de vista de Saviani (2005, p. 14), “a escola é uma instituição 

cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado”, é na escola que o 

ser humano adquire o conhecimento formal do qual necessita para a convivência 

em sociedade. 

Vejam bem: eu disse saber sistematizado; não se trata, pois, de qualquer 
tipo de saber. [...], a escola diz respeito ao conhecimento elaborado e 
não ao conhecimento espontâneo; ao saber sistematizado e não ao 
saber fragmentado; à cultura erudita e não à cultura popular (SAVIANI, 
2005, p.14).  

 
O saber sistematizado é o letramento, e para ter acesso a esse tipo de 



 

saber é preciso aprender a ler e a escrever, como também utilizar 

adequadamente essa técnica para compreender e transmitir informações.  

De acordo com Saviani (2005, p. 16), “a atividade nuclear da escola é o 

processo de transmissão dos instrumentos de acesso ao saber elaborado” e isso 

jamais poderá ser deixado em segundo plano, não importa a espécie de 

comemoração é preciso haver diferenciação entre atividades curriculares e 

extracurriculares. A sistematização do saber é um fim a ser atingido pela escola, é 

para isso que ela existe e esse processo é passível de desenvolvimento através 

da “organização do conjunto das atividades nucleares distribuídas no espaço e 

tempo escolares” (SAVIANI, 2005, p. 18).  

A compreensão da natureza da educação enquanto um trabalho não-
material, [...], na forma de uma segunda natureza, que se produz, 
deliberada e intencionalmente, através de relações pedagógicas 
historicamente determinadas que se travam entre os homens (SAVIANI, 
2005, p. 22).     
 

Lombardi e Saviani (2005, p. 225), afirmam que na “concepção marxista 

de homem, o conteúdo da essência humana reside no trabalho”, e que “o ser do 

homem, a sua existência, não é dado pela natureza, mas é produzida pelos 

próprios homens”.  

Pela lógica do acima exposto, os/as gestores/as das escolas públicas 

precisam direcionar seu trabalho considerando a sua própria realidade no sentido 

de avaliar o que mais pesa para desenvolver estratégias direcionadas para cada 

um dos problemas sempre em busca de meios que levem os/as estudantes a 

readquirirem a capacidade de sonhar com um futuro promissor e que eles/as 

precisam produzir seu próprio futuro através do comprometimento com os 

estudos. E esta tarefa não e apenas do/a gestor/a, mas de todos/as que fazem 

parte da escola, professores/as, equipe pedagógica, equipe administrativa, 

auxiliares e agentes educacionais. É uma força tarefa importante e necessária. 

 A temática relacionada à evasão escolar do ensino noturno é  problema na 

maioria das escolas paranaenses.  

Faz-se necessário o comprometimento dos/as profissionais ligados à 

educação no sentido de buscar soluções que ajudem na minimização da evasão 

escolar, tendo como objetivo a formação do/a cidadão/ã, bem como sua inserção 

social.  

 



 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No sentido de enfrentar a problemática da evasão escolar busca-se discutir 

o assunto com colegas que enfrentam as mesmas dificuldades no cotidiano 

escolar. Essas atividades representam apenas o primeiro passo de muitos, em 

direção à concretização de uma verdadeira escola para todos/as. Colegas da rede 

estadual de ensino das mais diversas localidades do Paraná, a partir dos GTR 

(Grupo de Trabalho em Rede) e junto aos/às professores/as do estabelecimento 

de ensino no qual desenvolvemos o trabalho de docente, de modo a desencadear 

discussões sobre o assunto, na busca da minimização da evasão escolar. 

É riquíssima a oportunidade de contar com a colaboração de colegas de 

outras escolas e de outros municípios, para compartilharmos ideias que possam 

direcionar à possibilidades de enfrentamento da evasão escolar.   

 Durante a Implementação do Projeto de Intervenção na escola e do Grupo 

de Trabalho em Rede, GTR, constatou-se que a maioria dos/as professores/as                                                                                         

estão de parabéns, visto que as contribuições apresentam-se em consonância 

aos objetivos do Projeto de Intervenção na Escola. Todos/as os/as envolvidos/as 

neste estudo estão engajados/as na busca de estratégias que norteiem para a 

diminuição dos elevados índices de abandono escolar, cuja discussão esteve 

pautada durante a Implementação e o GTR. Percebe-se que os/as participantes 

do GTR, de forma geral pensam que os/as profissionais da educação precisam 

unir-se para buscar a qualidade da educação e consequentemente a permanência 

do/a estudante na escola. E para que realmente haja essa união com 

comprometimento da comunidade escolar, o/a gestor/a da instituição deve fazer 

as manobras necessárias para estimular esse envolvimento. 

Pelo exposto por todos/as os/as participantes deste GTR, supõe-se que 

este Tema aflige a todos/as na mesma proporção. Por isso, as Políticas Públicas 

Educacionais vigente em nossa Nação, no momento, é que precisa rever a 

formação e capacitação dos profissionais da educação. Não basta a escola 

desdobrar-se na busca de soluções se não houver o comprometimento dos 

órgãos governamentais em prol da educação em todos os níveis garantido mais 

justiça em relação à escola que temos e a escola que queremos. 

Devemos estar atentos, pois somos a base da construção de uma 

sociedade igualitária, e portanto, temos que reivindicar condições de permanência 



 

de nossos/as estudantes dentro do processo educacional. 

É necessário rever a concepção de qualidade de ensino, e também que se 

efetive, dentro da escola, um trabalho didático pedagógico com conteúdos, 

planejamentos, objetivos, métodos e avaliações realmente de qualidade, 

compatíveis com as condições reais dos/as estudantes, promovendo assim a 

permanência e o sucesso desses/as estudantes. 

Ainda há muito que fazer e muito para se conquistar sobre a evasão dos/as 

estudantes no período noturno, visando conseguir a qualidade de ensino tão 

necessária para o progresso desses/as estudantes, e consequentemente do País. 

Uma educação de qualidade é aquela cujo ensino é uma tarefa real, 

concreta, que expressa o compromisso social e político, principalmente dos/as 

professores/as, pois o domínio das habilidades de ler, escrever e dos 

conhecimentos científicos é requisito básico para a participação dos/as 

estudantes na vida profissional, política e social, dando-lhes condições para 

enfrentarem as situações e os desafios da vida. 

É preciso a busca constante de aprendizado e de soluções para os 

problemas educacionais. 

A ação conjunta para diminuir a evasão escolar é um dos caminhos que 

possibilita o enfrentamento da problemática da evasão escolar no período 

noturno.                                                                                                           

Percebe-se que este estudo veio ao encontro de interesses da maioria 

dos/as professores/as que participaram do GTR referente a este Projeto como 

também dos/as professores/as do período noturno do colégio objeto da 

Implementação deste Projeto, pois o problema da evasão escolar do ensino 

noturno acontece também nas escolas e municípios dos/as professores/as 

participantes do GTR.  

Foram realizadas, no período proposto para a Implementação do Projeto 

de Intervenção na Escola, conversas informais em momentos de hora atividade 

dos/das professores/as. Nesses encontros, os/as professores/as foram 

informados/as quanto aos objetivos do PDE, o tema pesquisado, os referenciais 

teóricos que embasaram a compreensão do objeto de estudo. Foi apresentado o 

plano de trabalho e a proposta de implementação das ações que foram realizadas 

no Colégio. 



 

Foram estudados os materiais selecionados para esse fim: CONAE. 

Documento Final. Conferência Nacional de Educação. Construindo o Sistema 

Nacional Articulado de Educação: O Plano Nacional de Educação, Diretrizes e 

Estratégias de Ação, 2010 e também a Resolução nº 2, Ministério da Educação, 

Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica, de 30 de janeiro 

2012, publicada no Diário Oficial da União Seção 1, p. 20, em 31 de janeiro de 

2012. 

Em outra oportunidade, foi exibido na sala dos/as professores/as, o 

Documentário: “Pro Dia Nascer Feliz”. Direção: João Jardim. Um dos pontos 

fundamentais que o filme trata é a relação professor/a/estudante. Outro ponto 

importante do filme é como ele trata a psicologia de cada  estudante, em suas 

preocupações e suas perspectivas para o futuro. No decorrer do desenvolvimento 

das ações, percebeu-se que existem expectativas positivas no sentido de 

amenizar a problemática da evasão escolar no ensino noturno. Tudo o que for 

feito para que isso aconteça, é válido. Há uma verdadeira preocupação por parte 

da comunidade escolar no sentido de tornar a escola mais atrativa e acolhedora. 

As ações desenvolvidas devolvem a esperança de que é possível transformar, 

nem que a passos lentos, essa realidade nociva à formação dos/as jovens 

brasileiros. Porém, o consenso geral, é que estamos muito longe de alcançarmos 

tal objetivo, pelo fato de existirem problemas que não estão ao alcance de 

intervenções que competem à escola. Não é pessimismo! Baseia-se em fatos da 

esfera social, econômica, cultural entre outros que afetam diretamente os/as 

estudantes. É realmente muito triste saber que apesar das leis educacionais que 

garantem educação para todos, o documentário " Pro Dia Nascer Feliz", possa 

 retratar a realidade vivida ainda hoje  em muitas escolas brasileiras. 

E também foi exibido na sala dos/as professores/as, o filme chinês: 

“Nenhum a Menos”. Direção: Zhang Yimou. O filme conta a história de uma garota 

de treze anos que no interior da China comunista, fica com a obrigação de cuidar 

das crianças de uma escola primária muito pobre. Prometem a ela, uma 

recompensa, se não permitir que nenhuma criança abandone a escola. É um filme 

que deve ser visto e discutido pelos/as  educadores/as brasileiros/as, aos/às 

quais recomenda-se atenção para o que ele representa em termos de educação 

responsável. O filme direciona para a reflexão da prática pedagógica 



 

desenvolvida pelos/as professores/as. 

A escola, sozinha, não  pode transformar a sociedade, ela pode intervir, 

contribuindo para que haja transformações em sua forma de organização. 

Com base nas respostas e sugestões relatadas nos questionários 

respondidos pelos/as professores evidenciou-se que discussões acerca da 

evasão escolar, em parte, têm tomado como ponto central de debate o papel tanto 

da família quanto da escola em relação à vida escolar do/a estudante  em todos 

os níveis. O que se vê é que cada vez mais a evasão escolar vem adquirindo 

espaço nas discussões e reflexões realizadas pelo Estado e pela sociedade civil, 

em particular, pelas organizações e movimentos relacionados à educação no 

âmbito da pesquisa científica e das Políticas Públicas. Com isso, o  tema 

desenvolvido neste Projeto de Intervenção na Escola veio ao encontro das 

necessidades de reflexão na tentativa de reverter o quadro da evasão escolar. 

Vários estudos têm apontado aspectos sociais considerados como determinantes 

dessa evasão escolar, dentre eles, a desestruturação familiar, as políticas de 

governo, o desemprego, a desnutrição, a escola, o próprio aluno, mas isto não 

exime a responsabilidade da escola no processo de exclusão dos/as estudantes 

do sistema educacional. Por isso, toda a comunidade escolar deve empenhar-se 

de forma conjunta e traçar propostas, alternativas, ações que resgatem os/as 

estudantes evadidos/as garantindo a permanência dos/as mesmos/as no 

ambiente escolar. 

Verifica-se que o problema da evasão escolar no período noturno ocorre na 

maioria dos municípios do estado do Paraná.  Para tanto, é preciso considerar 

que a escola e a sociedade estão em constante movimento, oriundos das 

contradições que possibilitam as mudanças. É preciso analisar estas 

contradições, pois se a escola se diz democrática à medida que possibilita a 

oferta de vagas para quase toda a população em idade escolar, por vezes ela se 

mostra excludente quando não tem cumprido com sua função de garantir a 

aprendizagem efetiva dos/as estudantes, o que leva muitas vezes à reprovação, à 

defasagem idade série e à evasão.  Nesse sentido o papel do/a gestor/a e da 

equipe pedagógica é de fundamental importância ao combate da evasão escolar 

no período noturno onde ambos devem orientar os/as professores/as num 

trabalho mais dinâmico e atrativo para os/as estudantes desse período que 



 

geralmente vêm de trabalhos exaustivos durante o dia.  

Durante a Implementação do Projeto de Intervenção na Escola foi proposta 

a mudança do horário de início das 19:15 h para as 19:00 h e término das 23:00 h 

para as 22:30 h das aulas do período noturno, a medida foi aprovada pelos/as 

estudantes e professores/as. 

Realmente se não buscar alternativas diversificadas para garantir a 

permanência de nossos educando nas escolas, propiciando uma ambiente 

agradável com toda certeza eles irão evadir-se  

É inadmissível esse problema da evasão  escolar no período noturno, isso 

nos leva a pensar que a educação pública seja uma farsa, não podemos temer o 

debate e nem fazer de conta que esse fato não nos diz respeito. Os/As 

estudantes do período noturno precisam ser incentivados e encorajados para os 

estudos e a escola precisa cumprir sua função através de um trabalho criativo e 

humanizado. 

Professores/as devem ser parceiros/as dos/as estudantes através da 

demonstração de perspectivas e motivação,  pois os/s jovens possuem dentro de 

si muita energia, é preciso nortear essa energia, tornar a escola um local atrativo 

para a construção de conhecimentos. 

Quantos conhecimentos incutidos ganharão vida e significados quando 

construídos em parceria entre os/as agentes que promovem o ensino e 

aprendizagem. Não se trata de apontar quem falhou, ou seja, se o problema é 

familiar, ou escolar, se não for sanado ou amenizado este toma uma proporção 

muito maior que refletirá na dimensão social em forma de violência, desemprego, 

pobreza, opressão, fome, doenças, perda de identidade cultural, assimilação de 

culturas estrangeiras, entre outros. 

O trabalho do/a professor/a e do/a gestor/a escolar se equipara ao de um 

cientista, demandando planejamento, se não deu certo, se não está surtindo 

efeito, vamos procurar a equipe e rever metodologias, deixemos de saudosismos, 

pela escola passam várias gerações, e isso é oportunidade de crescimento 

intelectual para todos. Lembrando que não somos os salvadores da Pátria, mas 

podemos fazer a nossa parte com qualidade, prezando sempre pelo diálogo, pela 

socialização de conhecimentos, abertos ao novo para reflexão. 

A SEED, no ano de 2012, preocupada com os índices de evasão solicitou 



 

aos Núcleos que encaminhassem aos colégios o Projeto de Combate à Evasão 

Escolar. Infelizmente, alguns colégios fizeram o projeto apenas para cumprir 

protocolo, pois visualiza-se que a evasão continua da mesma forma. Não se pode 

culpar a escola, ela também está abarrotada de tarefas e nem sempre pode 

contar com o número de pedagogos/as suficientes ou número de funcionários/as 

para dar conta dos serviços que são enviados pela Mantenedora, além da alta 

rotatividade de professores/as, projetos e programas que surgem, falta de 

comprometimento de alguns profissionais e pais, entre outros fatores. 

Sobretudo, que o/a professor/a se conscientize que sem estudante não há 

formação de turmas iniciais, portanto, é imprescindível o planejamento das aulas, 

focando o objetivo a ser alcançado, que o trabalho do/a professor/a é ensinar a 

estudar e propiciar o ensino aprendizagem em sala de aula, eu ensino, porém eu 

também aprendo.  

Desta forma, este estudo está aberto a adequações que possam contribuir 

para o enfrentamento da evasão escolar do período noturno. 

Nossa responsabilidade de educador/a é imensa, pois a sociedade de 

amanhã será o reflexo da educação oferecida hoje. 
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