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O presente artigo visa socializar a sistematização das
experiências e o efeito do Projeto em pauta a partir do Programa
de Desenvolvimento Educacional – PDE – SEED, Governo do
Estado do Paraná, implementado no Colégio Estadual Profº
Leandro Manoel da Costa, Município de Piraí do Sul, NRE de
Ponta Grossa. A evasão escolar na educação é dentre os
assuntos mais antigos e de relevância, principalmente no ensino
noturno onde se tem um alto índice de desistência. Os números
altos da evasão no período noturno são requisitos para calcular o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que
rotula a escola como sendo ruim e com baixo rendimento, pois é
analisada no todo e não por turno. É necessário uma atuação
preventiva e coletiva, buscando rever as práticas pedagógicas e
oportunizar a todos os alunos um ensino de qualidade. Dessa
forma, a investigação teve por objetivo analisar os motivos da
evasão escolar buscando-se alternativas dessas questões,
visando o aperfeiçoamento da prática educativa. Para tanto, a
metodologia utilizada foi pesquisa exploratória qualitativa e com
análise de dados dos resultados finais dos últimos três anos, e de
questionário aplicado à professores, alunos, equipe pedagógica e
funcionários da escola, além de contar com um aporte teórico
respaldado em Arpini (2003, Queiroz (1998, 2002),Freire(1997).
Evasão escolar; Período noturno; Ensino Fundamental.
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RESUMO
O presente artigo visa socializar a sistematização das experiências e o efeito do
Projeto criado no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE – SEED,
Governo do Estado do Paraná, implementado no Colégio Estadual Prof. Leandro
Manoel da Costa, Município de Piraí do Sul, NRE de Ponta Grossa. A Evasão
Escolar na educação é dentre os assuntos mais antigos e de relevância,
principalmente, no ensino noturno onde se tem um alto índice de desistência. Os
números altos da evasão no período noturno são requisitos para calcular o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que rotula a escola sendo ruim e com
baixo rendimento, pois é analisada no todo e não por turno. É necessária uma
atuação preventiva e coletiva, buscando rever as práticas pedagógicas e oportunizar
a todos os alunos um ensino de qualidade. Dessa forma, a investigação teve por
objetivo analisar os motivos da evasão escolar, buscando-se alternativas dessas
questões, visando o aperfeiçoamento da prática educativa. Para tanto, a
metodologia utilizada foi pesquisa exploratória bibliográfica e pesquisa qualitativa e
quantitativa através de análise de dados dos resultados finais dos últimos três anos,
e de questionário aplicado a professores (as), alunos (a), equipe pedagógica e
funcionários (as) da escola. Aponta-se como principal resultado, avanços na
compreensão sobre as causas de evasão e repetência na escola sendo possível
assim compreender o dever de todos em cuidar do (a) aluno (a) do Ensino
Fundamental/Anos Finais, como motivação e assistência pedagógica frente as
condições básicas para que nele (a) se desperte o interesse e a conscientização de
que o estudo é importante para seu presente e futuro.

Palavras-chave: Evasão escolar; ensino noturno; Ensino Fundamental.

1 Professora PDE/Biênio 2012/2013, lotada no Colégio Estadual Professor Leandro Manoel da Costa
de Piraí do Sul Estado do Paraná.
2 Professora Assistente do Departamento de Educação da UEPG.

1 Introdução
A evasão escolar é a maior questão a ser tratada na educação brasileira,
pois causa prejuízos sob o aspecto econômico, social e humano, em qualquer nível
de educação. Sem dúvida que dentre as principais causas está o ingresso precoce
no mercado de trabalho, e também o processo ensino-aprendizagem.
Pensando nisso, este artigo surgiu da realidade encontrada na escola a
partir de pesquisa, realizada por meio de estudos e da aplicação de questionários
aplicados a professores, alunos, equipe pedagógica e funcionários no Colégio
Estadual Professor Leandro Manoel da Costa – Ensino Fundamental e Médio,
situado no Município de Piraí do Sul – PR. Apresentou como meta centralizadora
uma nova visibilidade ao currículo vivido pelos (as) professores (as) e alunos (as) no
ensino noturno, identificando a situação problema de modo a repensar e melhorar
este quadro, tendo por recorte da análise o Ensino Fundamental Séries Finais,
considerando o período noturno.
A escolha desse tema partiu da inquietação referente à realidade observada
na atual prática da escola pesquisada, onde após atuar como professora e gestora
foi possível constatar a situação de evasão no ensino noturno, motivo que, em 2002,
o colégio chegou a ser fechado neste turno. Na sequência, ocorreram muitas
solicitações para voltar a oferecer esta modalidade, que foi conseguida em 2006. O
estabelecimento possui salas ociosas no período noturno, sendo necessário ofertar,
assim como, manter uma demanda suficiente para não enfrentar dificuldades,
perante a possibilidade de novo fechamento, pois é a única escola que oferta essa
modalidade no município, o que nos preocupa a ponto de intuirmos a emergência de
um enfrentamento pedagógico e metodológico a ser repensado pelo coletivo escolar.
Dessa forma, a pesquisa justificou-se pela necessidade de se buscar
respostas para o coletivo da escola face à oportunidade de se proporcionar reflexões
mais acentuadas, lançando-se um olhar sem discriminar, sem excluir, enxergando o
que há de bom, superando as dificuldades metodológicas do dia a dia, não
buscando culpados ou transferindo a culpa, mas sim juntos resgatar o (a) aluno (a)
que é a peça fundamental para completar o verdadeiro significado da escola.
O presente artigo apresenta, então, os resultados obtidos nas fases do
Projeto, estando organizado em quatro partes, duas – a primeira e a segunda - com

o objetivo de aprofundar a compreensão das contribuições de alguns autores já
conhecidos, a terceira é uma reflexão sobre a implementação do Projeto na escola e
a quarta parte configura-se nas considerações finais do trabalho desenvolvido.

2 Desenvolvimento
2.1 Fundamentação Teórica
Segundo Saviani (1995, p. 108) acredita que:
Somente uma educação crítica e transformadora, que esteja voltado para o
interesse da maioria explorada e dominadora, será capaz de levar à
transformação da sociedade e não na sua manutenção, sua perpetuação.
Do contrário, a educação como é oferecida hoje continuará negando à essa
maioria explorada o acesso ao saber elaborado historicamente e, assim,
contribuindo para a manutenção dos excluídos indo na contramão da
educação progressiva por Paulo Freire que concebe o educando como
cidadão.

Nesse sentido, Freire (1997, p. 45) considera que: “(...) no gozo dos direitos
civis e políticos de um Estado e que cidadania tem que ver a condição de cidadão,
quer dizer, com o uso dos direitos e o direito de ter deveres do cidadão”.
A meta de superar a exclusão educacional, social e cultural, vem se
tornando um compromisso da grande parcela da população que vem sendo
“submetida” há muito tempo e, na atualidade, precisa buscar a condição para que a
cidadania seja um direito de fato. Somente com políticas públicas permanentes e
comprometidas com as reais necessidades da população as políticas educacionais
que considerem as necessidades dos (as) alunos (as), é que se pode garantir o
acesso e a permanência e a terminalidade de sua escolarização. Oportunizar a
estes (as) educandos (as) a reinserção na vida escolar significa reconhecer a
possibilidade à participação plena na sociedade, usufruindo seus direitos e
cumprindo com seus deveres junto à cidadania plena.
Segundo Arroyo apud Queiroz 2002 p.3:
O trabalho doméstico infantil, como o cuidado com irmãos mais novos para
os pais poderem trabalhar, a baixa renda familiar e as condições estruturais
dos bairros periféricos, liga-se a essa escola das classes trabalhadoras que
vem fracassando em todo lugar.

Para Mekesenas (1991), a realidade dos alunos dos cursos noturnos das
escolas brasileiras, aponta que a evasão escolar ocorre em virtude da necessidade
deles trabalharem para sustento próprio e da família, combinando o trabalho e o
estudo em uma jornada desgastante.
De acordo com Elias (1990), se quisermos compreender um indivíduo temos
que saber dos desejos que ele pensa satisfazer. Dar sentido implica em dar valor, e

em coordenar ações visando a um fim, é importante estar atento aos valores desses
jovens e adultos, considerando que:
[...] as relações afetivas também são importantes neste
contexto. A necessidade de relacionar-se com a família de
origem está presente, mas surgem, na adolescência, novas
perspectivas de interação, até então não consideradas
como o namoro e o casamento (FONSECA, 2003, p.36).

Para Penin (1992, p. 65) “não está nas possibilidades da escola mudar as
características de vida dos alunos ou de suas famílias, mas, a escola pode e deve
mudar as formas e condições do serviço prestado, conforme as características dos
alunos”.
Acredita-se na grande influência que a família exerce na questão do
abandono escolar, uma delas aponta ser a escolaridade dos familiares mais
próximos o tipo de profissões que exercem ou o tipo de atividades que
desempenham. Conhecer as características dos (as) alunos (os) e de sua família é
muito importante para entendermos as escolhas e atitudes dos jovens.
[...] o trabalho é valorizado, num primeiro momento, sua
natureza ou as condições que oferece, pois é ele que
possibilita ao sujeito as primeiras experiências como
consumidor e certa autonomia em relação a seus gastos e
às escolhas que são possíveis a partir de sua renda [...] Não
ter trabalho implica, para esses adolescentes por um lado,
não ter nada de novo, não poder comprar nada, não ter
acesso à maioria dos lugares e, por outro, precisar pedir ou
conviver com o não ter (ARPINI, 2003, p.154).

O aluno geralmente quer trabalhar, e seu trabalho é fundamental para poder
realizar seus gastos, com sua renda, o que tivemos, ao longo da concretização de
nossas implementações pedagógicas, a visualização pedagógica e necessária da
possibilidade de instaurarmos metodologias de enfrentamento coletivo do fracasso
escolar que se registra no ensino noturno.
Estudos, como de Arpini (2003), Luft (2003), Penin (1995) e Queiroz (1998),
apontam que o tema evasão escolar é complexo e às vezes contraditório. Não é
algo que acontece isoladamente em uma ou outra escola, mas, constitui-se em um
fenômeno que ocorre em todas, mesmo elas sendo de grandes centros, ou de
bairros mais afastados. No entanto, isso não significa aceitar que o problema não
tenha solução e que seja motivo de conforto por parte da escola, uma vez que sua
causa estaria fora dela, embora se configure mais efetivamente em seu interior, o
que lançamos a hipótese de que na esfera metodológica esteja a raiz do problema.
Meksenas apud Queiroz (1998, p.02) desenvolveu um estudo sobre a
evasão escolar dos alunos dos cursos noturnos, considerando que a evasão
acontece devido “a esses alunos serem obrigados a trabalhar para o sustento da

própria família, exaustos com maratona diária e desmotivados pela baixa qualidade
do ensino, muitos adolescentes desistem sem completar os estudos”.
De um modo geral, as pesquisas relacionadas a esse tema se baseiam em
causas externas à escola para explicar a evasão e o fracasso, e buscam eximir a
escola de sua parcela de culpa. Outros autores desenvolveram estudos no sentido
de apontar que a escola é a responsável pelo fracasso e a evasão escolar.
Fukiu apud Brandão et al (1983, p.04), por exemplo, afirma que “o fenômeno
da evasão e repetência está longe de ser fruto das características individuais dos
alunos e das suas famílias. Ao contrário, refletem a forma como a escola recebe e
exerce ação sobre os membros destes diferentes segmentos da sociedade”.
O pensamento liberal transposto à educação é que busca responsabilizar o
(a) aluno (a) pelo seu não rendimento. Assim, o aluno é culpado por seu próprio
fracasso, seja pela pobreza, pela má alimentação, pela falta de esforço e interesse
que o levam a evadir-se da escola. Tal entendimento. “faz com que as pessoas
acreditem que o único responsável pelo sucesso ou fracasso social de cada um é o
próprio indivíduo e não a organização social” (CUNHA apud QUEIROZ, 1998, p. 04).
Para além das acusações e da busca de culpados, importa-nos dividir a
concretude desta situação entendendo-a como um problema grave no cenário
educacional brasileiro e que vem preocupando, tanto as famílias, quanto as escolas
tornam-se necessário, assim, buscar alternativas que procurem dar conta do
problema, e que produzam um resultado satisfatório e que seja possível ver
diminuída a tal realidade.
Estudos desenvolvidos por estudiosos do assunto culpam as situações das
mais diversas, como: questões sociais, políticas, saúde e escola, o professor ou
ainda algumas disciplinas que são apontadas como causas da evasão.
Independente de quem poderia ser o responsável por este quadro, o fato é que
todos os envolvidos com a educação deveriam tornar ciência de que o fato existe e é
um grave problema no cenário educacional brasileiro, uma vez que a própria LDB,
9394/96, em seu Art. 5º, prevê que o acesso do Ensino Fundamental é um direito
público subjetivo do cidadão. E ainda no Art. 4º alínea VII – oferta de educação
escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas
às

suas

necessidades

e

disponibilidades,

garantindo-se

aos

que

forem

trabalhadores as condições de acesso, permanência e sucesso na escola; e na
alínea III – zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Assim
consideramos que:
Os evadidos da escola são também os excluídos sociais e é
impossível entender a exclusão de forma fragmentada como
a social, a econômica, a política, a escolar [...] Qualquer tipo
de exclusão compromete o indivíduo no seu papel de

cidadão. [...] O ser humano é um cidadão quando tem
participação integral na sociedade, quer seja na produção
como através das esferas socioculturais [...] A exclusão
social resume-se na exclusão do direito a cidadania onde
quer que ela se manifeste (BONETI, 2003, p. 35).

A evasão escolar tem estreita ligação com a exclusão social. Onde o
indivíduo que, deixando de ter acesso ao saber torna-se objetivo de outros direitos,
como sua participação na política, na economia e na vida social.
Para compreender melhor a questão da evasão escolar, é preciso fazer um
estudo amplo e buscar o entendimento da sociedade e do espaço que a escola está
inserida, pois cada região possui as suas peculiaridades e os (as) educandos (as)
carregam consequências dos problemas desta sociedade local.
No dia a dia da escola no ensino noturno alguns (as) alunos (as) chegam
atrasados (as), vão embora antes do término das aulas, não ficam em sala de aula,
pedem para sair e não retornam, desistem para voltar no próximo ano. Isto nos leva
a crer que as nossas metodologias estão claramente desconexas com as
expectativas discentes, o que é necessário um enfrentamento metodológico
compacto, de forma a dar nova visibilidade a um currículo escolar próprio, para o
noturno, pensando-o à luz da tríade conceitual da escola pública que se planifica no
momento do acesso, da permanência e do sucesso do (a) aluno (a) em meio a sua
escolarização a partir da completude da Educação Básica, o que esperamos como
suporte da democratização do saber em nosso contexto educacional brasileiro como
um todo.
Neste sentido para Serrão & Baleeiro (1999, p. 24):
A educação é uma chave. Chave que abre a possibilidade
de se transformar o homem anônimo, sem rosto, naquele
que sabe que pode escolher que é sujeito participante de
sua reflexão, da reflexão do mundo e da sua própria
história, assumindo a responsabilidade dos seus atos e das
mudanças que fizer acontecer. Esta chave nos permite
modificar a realidade, alterando o seu rumo, provocando as
rupturas necessárias e aglutinando as forças que garantem
a sustentação de espaços onde o novo seja buscado,
construído e refletido.

Nós na condição de educadores (as) precisamos despertar nos (as) alunos
(as), que através do estudo conseguimos a mudança de vida para melhorar, para
isto, é necessário o término sem desistirem da escolarização.
Os (as) jovens mostram-se inseguros (as) diante das decisões. Portanto é
preciso possibilitar ferramentas pedagógicas de visualização do sucesso escolar de
forma à reflexão permanente na qual a conscientização os levará a assumir sua
autonomia e emancipação social.
O caminho mais fácil para o entendimento entre o educador
e o adolescente é a história da vida. É preciso saber um

pouco da história de vida do adolescente para conhecer
suas potencialidades e dificuldades. Esse conhecimento
facilita o diálogo entre o adolescente, educador e grupo.
Assim o educador fica mais forte, tem mais inspiração para
viver sua aventura pedagógica (SERRÃO & BALEEIRO,
1999, p.25).

A escola é a principal instituição para a formação intelectual, embora esteja
difícil de resolver em conjunto com a ampla crise social que temos hoje, é preciso
construir um saber no qual os sujeitos, que na vida têm mais dificuldades,
principalmente as financeiras, sejam mais valorizados, pois
Quando um adolescente é excluído da escola e do trabalho,
ele está nesse momento sendo incluso no espaço social da
marginalidade e da delinquência. A forma como a sociedade
organiza as relações torna difícil fugir dessa lógica. Os
adolescentes, ao não vislumbrarem muitas possibilidades
de futuro agem como se são roubados pela sociedade
(ARPINI, 2003, p. 54).

Convém avaliar que nos últimos anos ocorreu a obrigatoriedade da
escolarização básica, assim sendo, aumentou o acesso, só que a permanência está
difícil, pois a evasão não pode ser pensada isoladamente, pois é influenciada por um
conjunto de fatores que se somam, analisando não só os números, mas os casos
que, muitas vezes, fogem da nossa competência pedagógica, pois se misturam às
causas culturais, políticas, econômicas, históricas e sociais.
No século XXI, no Brasil, assume o Governo Federal um representante da
classe trabalhadora. O Presidente Lula da Silva no seu discurso e em algumas
práticas revela uma atenção á classe desfavorecida. Tal Governo propôs uma série
de políticas públicas como o Programa Bolsa Família, que é entendida como a mais
importante política, o intuito de priorizar a educação, a alimentação, a economia, a
saúde e a previdência social.
Ações que fazem parte do Programa Bolsa Família, uma vez que esta
política pública guarda intensa relação com o objetivo dessa pesquisa.
O programa Bolsa Família tem papel de unificador de outras
políticas. O direito a alimentação por meio de garantia de
uma renda mínima. Desde 2006, o MDS promove a
integração do Bolsa Família como o Programa de
erradicação do trabalho infantil (PETI) e incorporou a
exigência de participação de crianças e adolescentes nas
ações. A partir de 2008, valeu a extensão da faixa etária
para adolescência de 16 e 17 anos para incorporar o
benefício.

As ações se destacam em relação à educação, incentivando a matricular as
crianças e adolescentes de 06 a 17 anos na escola; garantiu frequência mínima de
85% de 06 a 15 anos a cada mês e 75% aos adolescentes de 16 a 17 anos; pois a

necessidade de informar à escola quando o (a) aluno (a) precisa faltar e informar o
gestor do Programa Bolsa Família sempre que o (a) aluno (a) mudar de escola, se
tornou um indicativo de permanência escolar.
Estas ações ajudam a manter o (a) aluno (a) na escola assegurando a
permanecer em período maior. Observa-se muito na escola que os pais procuram
estar sempre buscando manter o (a) aluno (a), já alguns alunos (as) não manifestam
esse interesse, mesmo com o incentivo proporcionado.
Na esfera estadual o Governo propõem alguns programas na escola a
exemplo do Programa FICA COMIGO que visa controlar a assiduidade do (a) aluno
(a) e assegura a permanência do (a) mesmo (a). Para tanto, o Programa FICA
COMIGO, se constituiu desde 2005 num Programa de Mobilização para Inclusão
Escolar e a Valorização da Vida, que em Paraná (2005, p.1) está revelado: Com
base nas diretrizes da Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED, que
contemplam a articulação, integração e conscientização de todos os envolvidos no
processo de ensino da Rede de Educação Básica do Paraná, a Assessoria de
Relações Externas e Interinstitucionais, por meio do Núcleo de Garantia dos Direitos
Educacionais e com o apoio do Ministério Público do Estado do Paraná, apresenta o
Programa de Mobilização para a Inclusão Escolar e a Valorização da Vida. Assim,
consideramos ainda que, em Paraná (2005, p.1): Com este Programa, a Secretaria
busca confirmar a concepção democrática de escola como direito de todos. Não
apenas um direito legal, com a preocupação com situações que impeçam a
permanência ou o acesso de crianças e adolescentes na escola. Com a implantação
de um documento denominado FICA, pretende-se criar uma rede de enfrentamento
à evasão, promovendo a inserção, no sistema educacional, das crianças e dos
adolescentes que tenham sido excluídos.
Com o FICA COMIGO pretende-se criar uma rede de enfrentamento à
evasão. Para dar certa a boa atuação da escola é fundamental, e o principal agente
é o (a) professor (a), quando constata a ausência do (a) aluno (a) por cinco dias
consecutivos, por sete alternados em um mês, expostas as iniciativas, comunica à
Equipe Pedagógica, que entrará em contato com a família, orientando e adotando
procedimento, não tendo sucesso comunicará o Conselho Tutelar para providência
do retorno do (a) aluno (a). O único problema é que os (as) alunos (as) que estudam
à noite estão fora da faixa etária para este atendimento.
3 A implementação da proposta na escola

As estratégias propostas para esse trabalho basearam-se em uma
metodologia de investigação e intervenção que representam um processo de
construção e socialização de saberes.
Todo o processo de intervenção e investigação constituiu-se de quatro
momentos:
- Diagnóstico da situação da escola.
- Socialização do projeto nos grupos de trabalho em rede.
- Implementação do trabalho efetivado na escola
professores/alunos/pais/equipe pedagógica e direção.
- Avaliação e análise do processo vivenciado.
O primeiro momento de intervenção e

e

investigação

que

envolveu

consistiu

no

levantamento dos três últimos anos (2010, 2011 e 2012), nos relatórios finais,
observando-se os casos de desistência e reprovação, do Colégio Estadual Professor
Leandro Manoel da Costa, turno da noite.
Através desse levantamento, foi constatado:

RESULTADO FINAL 2010
TABELA 1
Série
Turno
Matric.
Aprov.%
Rep. %
Transf. %
Desis. %
7º
Noturno
35
15
04
08
08
8º
Noturno
34
17
04
05
06
9º
Noturno
31
16
04
06
04
FONTE: Dados obtidos nos documentos oficiais da Secretaria, Relatório Final, 2010 do Colégio
Estadual Professor Leandro Manoel da Costa.

RESULTADO FINAL 2011
TABELA 2
Série
Turno
Matric.
Aprov.%
Rep. %
Transf. %
Desis. %
7º
Noturno
25
11
02
06
04
8º
Noturno
37
22
02
08
05
9º
Noturno
35
22
02
05
05
FONTE: Dados obtidos nos documentos oficiais da Secretaria, Relatório Final, 2011 do Colégio
Estadual Professor Leandro Manoel da Costa.

RESULTADO FINAL 2012
TABELA 3
Série
Turno
Matric.
Aprov.%
Rep. %
Transf. %
Desis. %
7º
Noturno
14
05
00
01
08
8º
Noturno
15
07
00
03
04
9º
Noturno
32
15
02
03
12
FONTE: Dados obtidos nos documentos oficiais da Secretaria, Relatório Final, 2012 do Colégio
Estadual Professor Leandro Manoel da Costa.

As análises realizadas nos documentos escolares permitiram que fosse
confirmada a hipótese inicial desse trabalho, a de que o fracasso escolar está
interligado às situações de evasão e repetência.
Outro fato que chamou bastante atenção foi que os índices vêm piorando ao
longo dos anos: o número de matrículas diminuiu consideravelmente, o que
demonstra a falta de credibilidade que vem tendo o ensino noturno.
Quanto aos índices de reprovação, eles também aumentaram e pudemos
observar que a maioria dessas reprovações foram decorrentes da baixa frequência
dos (as) alunos (as) às aulas.
Observamos que a evasão escolar também teve aumento, acontecendo
principalmente no 9º Ano fazendo, com que muitos alunos (as) não terminem o
Ensino Fundamental, potencializando o abandono escolar.
Após tais levantamentos continuou-se o processo de diagnóstico da
realidade escolar, aplicando-se questionários aos (as) alunos (as), professores (as),
equipe pedagógica, funcionários (as) e direção. Essa pesquisa objetivou mobilizar a
participação coletiva dos sujeitos sociais que reproduzem e vivem o currículo
escolar, tendo em vista suas percepções e alternativas de enfrentamento da evasão
escolar no ensino noturno.
Para explicitar a participação dos sujeitos sociais que fizeram parte desta
pesquisa, optamos por mencionar cada um deles (as) utilizando para identificar as
reflexões de todos os profissionais e alunos (as) do estabelecimento de ensino. Para
o agente educacional “A” percebe-se que “o diálogo com o aluno é muito importante.
Acredita que todos do Colégio, trabalham unidos (direção, equipe pedagógica,
professores (as) e funcionários), só é preciso conscientizar os alunos e pais sobre a
importância dos estudos para poder melhorar. O que diferencia o aluno deste
período é que alguns já no início do ano comentam em desistir, a família não se
integra, alunos faltosos.
Para o agente educacional “B” “deve existir relação de amizade e respeito
entre todos. Poderia melhorar com funcionários especializados. No município
deveria ter mais campo de trabalho para estimular os alunos à conclusão dos
estudos, pois são todos trabalhadores, mas poderiam com os estudos ter empregos
melhores. Neste turno percebe-se que os problemas sociais influenciam muito e
todos da escola devem ter muita paciência para manter o mesmo estudando”.
Foi possível verificar que para os (as) funcionários (as) (Agente Educacional
I e II) as causas para a evasão escolar dos (as) alunos (as) do ensino noturno é a
falta

de

interesse

desses

(as)

pelos

estudos

demonstrando-se

desestimulados, e também a falta de integração da família com a escola.

sempre

No questionário respondido pela Pedagoga do período noturno pode-se
observar, que neste turno as estratégias de implementação metodológica frente ao
sucesso das ações pedagógicas depende muito do vínculo que mantém com os
alunos, pois de acordo com a realidade, são carentes e gostam de receber atenção
às suas necessidades. O quê poderia melhorar no colégio reflete o entendimento de
que o ensino noturno merece a mesma atenção que o período diurno, que não fosse
visto como “escoamento” de alunos problemáticos ou em defasagem, poderia ser
feito para diminuir o índice de evasão mais motivação para os (a) alunos (as). Para a
Pedagoga o que diferencia o (a) aluno (a) do noturno é o fato destes (as) serem
trabalhadores (as) e o cansaço, por isto leva muitas vezes, à desestimulação na
escola. Considera que os baixos índices medidos pelo IDEB têm vários fatores:
alunos (as) com dificuldades de aprendizagem, contando com alunos (as) que não
puderam estudar por questões variadas e que retornam ao convívio escolar. Além
disso, também estão presentes aqueles (as) alunos (as) que se mostram
desestimulados diante a desagregação familiar, como ainda no contexto escolar
contamos em alguns casos, com professores (as) despreparados (as) para os
desafios sociais, ainda a falta de profissionais habilitados como psicólogos,
assistente social e outros. O que mais impede de atingir plenamente, neste período,
todos os objetivos como profissional é a impotência diante da necessidade financeira
e afetivo-familiar dos alunos que, em muitos casos, são fatores que interferem
negativamente levando ao abandono escolar. O acesso do (a) aluno (a) no colégio
deve ter boa recepção, cordialidade, respeito, flexibilidade no planejamento docente
e horário. Para a permanência do (a) aluno (a) devem-se realizar ações de resgaste
e prevenção aos evadidos. Para garantir o sucesso do (a) aluno (a) deve ter a
revisão constante das práticas, avaliação contínua e cumulativa, a flexibilidade de
ensino. O Conselho de Classe e a Semana Pedagógica são da maior importância.
Acredita que a evasão escolar é geralmente causada por fatores sociais,
culturais (família-comunidade) e da própria motivação do (a) estudante. Salientaram
que a escola sozinha não conseguirá erradicar a evasão. Para isso seriam
necessárias políticas públicas investindo-se nos mais diferentes aspectos que se
apresentam. Falta de perspectivas sociais desmotivam e alimentam a desigualdade.
Para os (as) professores (as) a principal causa para a evasão escolar no
noturno é que esses (as) alunos (as) priorizam outras vertentes em suas vidas neste
período, como um emprego ou mesmo a constituição de uma nova família.
Destacaram ainda: a distância da residência para a escola, desinteresse pessoal e
familiar, cansaço por trabalhar o dia inteiro. Apontam a importância de se trabalhar

de forma diferenciada com esses (as) alunos (as), principalmente de modo a permitir
a inicialização do processo de conscientização da necessidade de sua formação
para melhorar a sua qualidade de vida.
Analisando as respostas do questionário dos (as) professores (a): a maioria
responderam: “trabalha neste turno por gostar, alguns para fechar padrão. Procuram
trabalhar alguns conteúdos diferenciados como: TV pendrive, DVD, laboratório de
Informática, data show, vídeos, slides, pesquisas, leituras, filmes, documentários,
Tais instrumentos possibilitam alternativas para se relacionar conteúdos com a
vivência dos alunos. Neste turno é preciso a aplicação de metodologias mais
dinâmicas valorizando os conhecimentos discentes. Deve-se ter visitas, palestras,
atividades extra-classe, gincanas e diálogos moderados com os alunos. Para
melhorar o índice de desistência deve-se trabalhar com conteúdos atrativos,
diferenciado e simplificado, de acordo com a realidade dos alunos, conscientização
da importância de estudar para melhorar a qualidade de vida. Melhor
acompanhamento da Equipe Pedagógica que já é atuante. Também foi citado a
necessidade de se ter acompanhamento de psicólogos, assistente social, projetos
que estimulem a vida profissional, visto que a maioria dos alunos são trabalhadores”.
Na visão dos professores identificar: “acreditam que a escola tem feito o melhor, os
alunos é que precisam se conscientizar a concluírem seus estudos. Consideram que
deve se tratar bem os alunos, porém, com limites, proporcionar projetos oferecendo
possibilidade de repensar os estudos e melhorar a autoestima. Os professores
relatam que a maioria dos alunos apresentam dificuldades. Como também
diferenciam os alunos dos outros turnos por serem trabalhadores assalariados,
cansados do trabalho, não se concentram e falta responsabilidade. No olhar docente
está manifestada uma preocupação pedagógica frente as incidências cotidianas
referente aos fatos: “o aluno chegar atrasado, mostrar-se desestimulado, desistir,
não ocorrer integração de alguns familiares, faltas excessivas, falta de criticidade e
falta de perspectivas de vida para o futuro”. Atribuem aos baixos índices do IDEB,
“falta do comprometimento e interesse, situação econômica que faz com que os
alunos priorizem o trabalho, suspeita de uso de drogas e bebidas. Alunos não
interpretem o que lêem e na Prova Brasil, não fazem o melhor “pois não vale nota”.
O que mais impede de atingir plenamente a atuação profissional “é o desrespeito à
questão histórica e cultural, de que os alunos indisciplinados e fora da faixa etária
serem remanejados para o noturno.

Cada aluno que a escola consegue fazer

retornar, já pode ser considerado um mérito, visto que, muito das causas da evasão
extrapolam o âmbito escolar e foge do alcance da intervenção da escola”.

Quanto aos (as) alunos (as) sobre as questões: “todos já reprovaram uma
ou mais vezes, algumas desistências, a maioria reconhecem a dificuldade de
aprendizagem, a importância dos estudos para conseguir emprego melhor”.
Os (as) alunos (as) atribuem como sendo causas da evasão e da
repetência: “provas difíceis; aulas chatas onde o (a) professor (a) usa apenas o livro
didático; não compreendem o porquê aprender determinados conteúdos; falta de
atividades interessantes: como passeios e jogos, e de materiais diferentes, como o
uso do computador, além da necessidade de trabalhar para ajudar no sustento
familiar. A grande maioria admite não estudar em casa, falta de ajuda familiar, não
fazem leitura, além do trabalho interferir, mas é necessário”. Na questão de estar
feliz ou insatisfeito (a) com o Colégio, só dois responderam estarem insatisfeitos. As
respostas para melhorar o Colégio variaram entre: “ter mais alunos, aulas fora da
sala de aula, ir mais à sala de Informática, futebol no recreio, melhorar o
comportamento de alguns alunos, melhorar a atuação de alguns professores, alguns
alunos respeitarem mais os professores e os próprios alunos”. A maioria respondeu
“que está bom como está ou que não sabiam o quê poderia ser melhorado”.
A partir dessas considerações apontadas pelo instrumento de coleta de
dados configurados nesta página a partir dos questionários utilizados na
implementação pedagógica que é fácil perceber a falta de relacionamento entre
professores (as), alunos (as) e pais, que acabaram por apontar culpados,
deslocando-se da própria responsabilidade.
Além disso, a interpretação dos dados coletados reforçou a ideia de que a
culpa pelo fracasso escolar acaba sempre caindo sobre o (a) aluno (a) e/ou sua
família, pois em nenhum momento, nas respostas dos (as) professores (as), foi
cogitada a hipótese de o problema estar em sua prática em sala de aula. O que
resulta,

muitas

vezes,

em

incidências

metodológicas

retrógradas

e

descompromissadas pedagógica e metodologicamente com o sucesso escolar, o
que compromete a ocorrência da erradicação da evasão escolar no ensino noturno
do Ensino Fundamental.
Outro problema observado foi relacionado ao (a) aluno (a) trabalhador (a),
pois ao chegarem à escola cansada (as), o conteúdo não lhe traz nenhum interesse,
pois não se aplica a sua realidade, fazendo-o (a) perder o interesse pelas disciplinas
estudadas. Ou seja, conciliar o trabalho com os estudos é um problema, pois os
horários de trabalho não permitem que os (as) alunos (as) encontrem tempo para
estudarem e realizarem atividades extraclasse.
Nesse sentido, Pillet (1990, p. 152) salienta:

Não há como negar que o ensino diurno e ensino noturno constituem
realidades distintas, cujo obscurecimento representa sério entrave à real
democratização. Não há como utilizar com os alunos do noturno, que
chegam à escola exaustos após um dia de trabalho, os mesmos
procedimentos didáticos adotados no período diurno, sob a pena de a
escola ter responsabilidade pelos resultados que aí estão.

Sendo assim, torna-se evidente a necessidade de todos assumirem suas
responsabilidades em relação ao problema apresentado, compreendendo que as
causas indicadas como responsáveis da evasão e repetência devem ser levados
(as) em consideração na organização e funcionamento do processo de ensino
aprendizagem, e não serem utilizados (as) como justificativa e legitimação das
dificuldades.
Compete-nos, portanto, a nós educadores (as) a busca de soluções coletivas
para os problemas educacionais, dentro da escola, propiciando ao (a) aluno (a) a
vivência de uma escolarização bem sucedida.
IDEB – RESULTADOS DO COLÉGIO E METAS PROJETADAS DO
GOVERNO
IDEB observado no Colégio
Escola
2005
2007
Leandro Manoel
3,0
3,3
da Costa
Fonte: http://sistemasideb.inep.gov.br/resultados
Metas Projetadas
Escola
2007
2009
2011
2013
2015
Leandro
3,0
3,2
3,5
3,9
4,2
Manoel
da Costa
Fonte: http://sistemasideb.inep.gov.br/resultados

2009
3,6

2017
4,5

2011
3,5

2019
4,8

2021
5,0

Observa-se que o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do
Colégio de 2005 a 2011 está dentro das metas projetadas, mas nos próximos anos
em especial a partir de 2013, deverá ser analisado com bastante cautela para
alcançar os índices projetados, bem como suas metas, uma vez que o coletivo
escolar precisará resgatar suas perspectivas de enfrentamento do fracasso escolar
por meio de práticas pedagógicas e metodológica realmente consolidadas e
exitosas.
A escola, para nós, deverá sempre representar “(...) um espaço democrático e
emancipatório por excelência, constituindo-se, juntamente com a família, em
extraordinária agência de socialização do ser humano, destinada aos propósitos de
formação, valorização e respeito ao semelhante. É, sobretudo na escola que a
criança e o adolescente encontram condições de enriquecimento no campo das
relações interpessoais, de desenvolvimento do senso crítico, de consciência da

responsabilidade social, do sentimento de solidariedade e de participação, de
exercício da criatividade, de manifestação franca e livre do pensamento, de
desenvolvimento, enfim de suas pontencialidades e talentos, em necessário preparo
ao pleno exercício da cidadania.”.
Portanto, é de responsabilidade de todos os profissionais ligados direta ou
indiretamente à educação preocupar-se com a inclusão escolar. Nem sempre isso
acontece e as ações de enfrentamento a esta forma de exclusão acabam ficando
restritas à escola.
A permanência e o crescimento dos alunos não dependem somente da
escola, mas envolvem ações da família e da comunidade onde vivem esses alunos.
“Estudos têm demonstrado que a evasão escolar pode ocorrer por diversos
motivos e dentre eles estão as repetências constantes, a necessidade de
trabalho infantil para compor a renda familiar, a pobreza e a falta de comida
em casa, a longa distância entre a escola e a casa, a falta de transporte, a
falta de uniforme e material escolar, que dificultam a ida à escola todos os
dias, além de motivos de ordem mais social, como abuso sexual, dentro e
fora de casa, ou até mesmo na escola; exploração sexual, a violência física
ou psicológica com a criança ou entre seus familiares, o abuso físico e/ou
psicológica na escola e/ou em casa, a não valorização do ensino por parte
dos adultos, o casamento e/ou gravidez precoces, o uso e tráfico de drogas,
a falta de segurança na localidade ou próximo à escola, brigas de gangues
e dificuldades no acompanhamento dos conteúdos curriculares”.
Analisando o ano de 2013 até novembro:
Matriculados
transferidos
frequentando
8ª ano

10

03

06

01

9º ano

31

08

19

04

possível desistência

Pode se observar que: alunos valorizam mais o trabalho ao estudo, ou frequentam
cansados e reclamando, os pais ao serem informados das faltas não se preocupam.
Adolescentes vão morar juntos e seus maridos (ou esposas) não deixam continuar
os estudos por ciúme, gravidez precoce. Números de celulares deixados raramente
atendem, visitas domiciliares acontecem com promessa de retorno, por pouco
tempo, e logo os mesmos começam a faltar novamente, alunos internados em
clínicas quando retornam faltam demais. Ao se insistir muito no retorno, pedem
transferência dizendo que “vão procurar outro lugar que não fiquem insistindo tanto.”
Buscaram-se outras instâncias como Conselho e Promotoria o que ocorre o retorno
poucos dias, mas logo após não frequentam mais. Após este trabalho busca-se
sempre refletir com os professores deste turno, pois é necessário: atendimento
individual, gestão participativa, melhor acompanhamento dos pais, equipe e direção

cobrando a presença, professores motivando os alunos desde o início, enfim um
conjunto de esforços para manter o aluno frequentando.
4 Conclusão
A reflexão a respeito da evasão escolar é sempre uma necessidade
pedagógica do (a) professor (as) e de todos os profissionais da escola, uma vez que
os índices de desistência são bastante altos, principalmente no ensino noturno.
Nessa perspectiva, o Projeto de Intervenção busca proporcionar espaços de
estudo, discussão, reflexão e ação educativa, isto é, por um lado apresentou a
investigação e a produção do conhecimento sobre a realidade estudada – evasão, e,
por outro, apontou um processo educativo para o enfrentamento dessa realidade,
atuando diretamente no processo ensino e aprendizagem, o que deverá mantido
desde a reconstrução anual de nosso PPP (Projeto Político Pedagógico) e da
Proposta Curricular do estabelecimento do ensino.
Para tanto, o processo de intervenção foi movido pela contínua reflexão
sobre as causas da evasão escolar, uma vez que mapear elementos como as
dificuldades enfrentadas pelo coletivo escolar, pode servir de linha divisória entre a
teoria e a prática, entre a acomodação e a ação.
Foi possível constatar durante os estudos e a implementação na escola, que
é possível combater a evasão escolar no ensino noturno, a partir do momento em
que toda a comunidade escolar se unir em torno de um mesmo objetivo, oferecendo
um ensino de qualidade, adequado às necessidades dos (as) alunos (os),
incentivando a participação da família, proporcionando dinamismo, respeito e
incentivo a esses (as) jovens com perfis tão peculiares.
Sem dúvida, virão muitos desafios, dentre eles, encorajarmos todos da escola
a romperem com práticas ultrapassadas e conservadoras. Nesse processo, destacase o papel do (da) pedagogo (a) como mediador (as) da prática pedagógica,
cabendo a ele (ela) articular os envolvidos no processo ensino e aprendizagem para
analisar as concepções, objetivos e as prioridades da escola, a fim de contribuir para
a efetivação das metas educacionais.
Dada à importância do (a) pedagogo (a) nesse processo, a oportunidade de
formação continuada através do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi
imprescindível para que o objetivo principal da proposta de implementação na escola
fosse atingido, de modo a desencadear ações imediatas para o início de mudanças
concretas, no que tange o enfrentamento da evasão escolar.
Portanto, estudos e reflexões coletivas sobre o tema precisam sempre ser
retomados, na tentativa de engajar cada vez mais professores (as) e o coletivo
escolar na luta por uma educação significativa e de qualidade para todos.
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