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RESUMO

A concepção deste trabalho, realizado na Universidade Federal do Paraná, pelo Programa de
Desenvolvimento Educacional – PDE, 2012-2013, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná,
se inscreve sob o entendimento da necessidade da articulação da educação pública com outras
políticas públicas, principalmente àquelas voltadas aos direitos da criança e do adolescente.
Compreende que essa articulação só se efetiva, de modo objetivo, na esfera da realização do
trabalho pedagógico na escola, bem como na forma como a instituição de ensino se relaciona, de
modo dialógico, com as outras esferas públicas responsáveis pela execução das ações
correspondentes às políticas públicas com as comunidades e com a população-alvo para a qual elas
são concebidas. O objetivo é contribuir com o desenvolvimento do trabalho pedagógico voltado para
assegurar o acesso e a permanência do aluno na escola e que esta possa cumprir a sua função
social de socializadora da ciência e da cultura produzidas pela humanidade. Conclui com o
entendimento que a definição de estratégias dialógicas entre as políticas públicas podem contribuir
para a constituição de um ciclo virtuoso contribuindo para atacar as causas da evasão escolar e para
a qualidade da educação pública socialmente referenciada com a transformação da realidade social.
Este trabalho está constituído em três partes. Na primeira desenvolvemos parte dos resultados da
pesquisa exploratória sobre a institucionalidade da integração da Escola com as entidades públicas
responsáveis pela implementação dos direitos da criança e do adolescente. Na segunda constitui-se
na revisão de literatura e análise das experiências dos envolvidos, relatando aportes importantes
produzidos pela pesquisa de campo. E, por fim, o artigo oferece, como resultado prático do estudo
desenvolvido, um conjunto de proposição em defesa da educação pública de qualidade.
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INTRODUÇÃO
Concebemos este artigo sob a compreensão teórica que caracteriza a função
social da escola pública como instituição pública, democrática, responsável pela
socialização dos conhecimentos científicos e culturais produzidos pela humanidade
ao longo da história.
Essa mesma compreensão não se separa da história de vida da autora,
historiadora, docente da rede pública da educação básica do Estado do Paraná, e
gestora escolar, cuja prática social e profissional tem a sua vida dedicada à defesa
da educação pública de qualidade.
Articulam-se, portanto, a compreensão teórica com o compromisso social e
político em defesa de uma educação que sirva ao povo. Uma educação de
qualidade socialmente referenciada com os interesses das classes populares.
Foi sob essa compreensão que desenvolvemos este trabalho como requisito
de conclusão das atividades desenvolvidas pelo Programa de Desenvolvimento
Educacional – PDE, exercício 2012, da Secretaria de Estado de Educação do
Paraná, executado pela Universidade Federal do Paraná.

BASES INSTITUCIONAIS PARA A INTEGRAÇÃO DA ESCOLA COM AS
OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS RESPONSÁVEIS PELA GARANTIA DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente e a compreensão de que as
crianças e adolescentes são “sujeitos de direitos” com proteção integral, entende-se
que as políticas públicas relacionadas devem estar articuladas e integradas para um
efetivo atendimento. O desenvolvimento deste trabalho aconteceu a partir de uma
pesquisa de caráter exploratório, da revisão da literatura e análises documentais
através dos instrumentos legais que definem as políticas educacionais vigentes no
país e no estado do Paraná. Em conjugação com a fase exploratória foi realizada
uma pesquisa empírica, desenvolvida sobre o trabalho pedagógico acontecendo no
interior da escola pública, com a participação da pesquisadora como parte integrante
do coletivo pedagógico da referida escola, mediando um estudo de campo de
caráter qualitativo sob a definição de pesquisa participante, caracterizando a

realidade educativa da instituição sob a mediação da evasão e/ou desistência
escolar.
A produção desse estudo está voltada a discussão do desenvolvimento de
fundamentos teórico-metodológicos, de caráter prático e normativo ao Projeto
Político Pedagógico da escola. Busca desenvolver definições voltadas para a
construção de estratégias com responsabilidades compartilhadas, que assegurem
uma maior articulação da escola e o conjunto das políticas públicas e com a
sociedade civil organizada. Portanto levou-se em consideração a relação escola e
comunidade, as mediações entre o Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual
Padre Cláudio Morelli e as políticas públicas de incentivo à criança e ao adolescente,
com ênfase nas ações dos Conselhos de Direitos. Em virtude de a comunidade
apresentar uma forte identidade com a escola, foram diagnosticados entre os
estudantes problemas sociais comuns, como os que existem na maioria das escolas
públicas brasileiras que é a desigualdade, a pobreza e oferta de atendimento
ineficiente nas áreas de saúde, emprego e renda, na infraestrutura urbana, violência
e principalmente situações relacionadas ao uso de drogas causando um desestímulo
para levar adiante os estudos. Desafios que eram enfrentados há poucos anos atrás
e que começam a aumentar o grau de importância.
Com o trabalho voltado a compreensão da realidade, optou-se inicialmente
para uma pesquisa participante entre os atores envolvidos: pais, alunos,
professores, equipe pedagógica, direção, conselheiros tutelares e de direitos. Como
explica Demo:
A pesquisa participante é talvez a proposta mais ostensiva de valorização
da prática como fonte de conhecimento, apesar de suas banalizações
típicas. Propugna a eliminação da separação entre sujeito e objeto,
tentando estabelecer relação diagonal de influência mútua, teórica e prática.
(DEMO, 2003, p.27).

Dentro desta pesquisa torna-se fundamental a compreensão do sistema de
ensino na sua totalidade com análise dos índices de aproveitamento das escolas
brasileiras e como se dá a sua produção. De acordo com Saviani a educação é uma
produção não material, se dirige a resultados que não são materiais, mas é uma
ação que tem visibilidade e se exerce com base em um suporte material, assim vê
três grandes problemas:

O primeiro a falta de um sistema de educação no Brasil (...). A medida,
porém que a prática tem tal grau de precariedade que se torna inviável a
possibilidade de se testar essas hipóteses, de verificar no âmbito da ação
as proposições que a teoria formula, essa teoria fica represada, o que
dificulta o seu avanço.
O segundo (...) é a situação de uma prática que incorpora
organizacionalmente determinados ingredientes teóricos, e nós, ao nos
propormos a transformação da prática, formulamos uma nova teoria, mas
nem sempre atentamos para o fato de que temos que mudar essa
organização objetiva que está articulada em virtude de outra teoria, para
que se viabilize a nova teoria nas condições práticas.
O terceiro desafio é o da descontinuidade (...) é a exigência de um trabalho
que tenha continuidade, que dure um tempo suficiente para provocar um
resultado irreversível. (SAVIANI, 2011, p.92)

Ao discutir os problemas relacionados com a evasão e desistência escolar no
Colégio Estadual Padre Cláudio Morelli, tornou-se necessário compreender a
constituição da comunidade local que foi formada pela sua grande maioria por
imigrantes italianos, poloneses e outros grupos que se estabeleceram na região do
Umbará. Tornaram-se altamente comprometidos com a educação e a religiosidade
local, onde construíram igreja e escola, devido a sua união e mantém-se cuidando
das instituições até hoje.
Pode-se aqui associar o conceito descrito por Makarenko e traduzido por
Buffa quando trata de “coletividade educativa”, onde discute aspectos, como, por
exemplo:
... a indissociabilidade dos laços exteriores e interiores, a correlação entre a
coletividade geral e as coletividades primárias, os tipos de relações
intracomunitárias e os fundamentos organizacionais da coletividade, assim
como suas tradições, seu estilo e seu tom. É nos laços exteriores com uma
entidade social mais vasta que o indivíduo encontra as influências
indispensáveis a seu desenvolvimento. A vida da sociedade em todas as
suas manifestações deve ser à base da formação do indivíduo. As relações
intracomunitárias constituem um “mecanismo” original de tratamento das
informações vindas de fora, que ajuda cada personalidade a reagir
seletivamente à influência do mundo exterior e a encontrar sua vida. (Buffa,
2010, p.18).

A formação da comunidade, o seu coletivo, as relações criadas e as
necessidades nos mostram um envolvimento de participação e anseios de
compartilharem do mesmo legado cultural e histórico, fortaleceram-se quando
uniram-se para construir uma das mais belas igrejas de Curitiba, a Igreja São Pedro
de Umbará e também a torre que foi edificada alguns anos mais tarde. Não foi
diferente quando se tratou de construir a primeira escola em 1913 e mais tarde em

1954 decidiram então construir um Colégio para atender as necessidades locais.
Novamente como na mobilização da construção da igreja e da torre, reuniram-se
com doações e trabalhos voluntários e assim ergueram o prédio com dois
pavimentos, o superior que servia de moradia para as irmãs Filhas de Nossa
Senhora da Misericórdia, que foram convidadas para dirigir a escola, e o inferior
para as salas de aula e equipe administrativa.
Partindo de uma realidade local onde a comunidade está inserida no contexto
escolar desde a idealização da primeira escola, a construção dos prédios bem como
parte da sua manutenção e com o objetivo em atender aos estudantes filhos dos
agricultores e produtores da região, criou-se então a escola comunitária que não
deixou de atender aos menos privilegiados, mesmo quando foi criado o Ginásio em
caráter particular, as contribuições variavam de acordo com a renda familiar, quem
ganhava mais pagava mais e quem não tinha condições de pagar não era cobrado.
Longo foi o caminho até chegar à estadualização do estabelecimento, mas ainda
hoje funciona no sistema de comodato, sendo que o terreno e os prédios escolares
pertencem a Cúria Metropolitana de Curitiba, parte da manutenção principal do
colégio ainda é por conta da comunidade.
Atentos a esta reflexão compõem-se as análises das entrevistas elaboradas
com os diferentes atores.
Os adolescentes do Ensino Médio noturno justificam através da pesquisa, que
a principal causa do abandono é devido à necessidade de trabalhar e a dificuldade
de gerenciar o tempo. Sentem-se incapazes de conciliar o trabalho com o estudo
obtendo assim um cansaço excessivo, dificuldade em aprender conteúdos
complexos, os estudantes oriundos de diferentes localidades do país ou até mesmo
do próprio estado tem uma dificuldade maior de adaptação, sentem-se desanimados
com as notas baixas e pouco estimulados pelos professores, sem contar ainda com
a falta de apoio familiar.
No olhar da família o que pesa mais é a necessidade do estudante trabalhar
para que este possa contribuir com as despesas da casa, portanto se parar de
estudar para trabalhar ajudará nas despesas domésticas.
No olhar dos professores destaca-se a dificuldade em atender a nova
concepção de família com os seus diferentes moradores, a falta da compreensão de
uma atuação política com direitos e deveres respeitados, omissão e negligência por
parte da escola e dos responsáveis pela gestão, ambas faltam na complementação

da formação. A escola tem responsabilidade sobre o abandono, seja na forma de
acolhimento como na forma de avaliação que muitas vezes é excludente.
No olhar da Equipe Pedagógica falta ao corpo docente à competência técnica
e política que são fundamentais para a formação da cidadania, uma compreensão
clara das diretrizes curriculares, um plano de ação pedagógico eficiente, um
acolhimento humanizado com práticas pedagógicas acolhedoras, a formação
continuada dos professores com qualidade, a dificuldade de readaptar os multi
repetentes que estão com a autoconfiança prejudicada. As metas estabelecidas para
a redução dos índices de abandono e repetência são parcialmente cumpridas devido
à falta de suporte dos órgãos de sustentação. Fatores socioeconômicos interferem
significativamente, a família não lhe permite valores culturais como teatro, livro,
revistas, acessa a linguagem que lhes proporcione um padrão intelectual, uma boa
alimentação, entre outros fatores.
Nas entrevistas com os Conselheiros Tutelares, considerando a Art. 136
do ECA, que trata das atribuições do Conselho Tutelar em relação à permanência da
criança ou adolescente na escola, declaram que a sua atuação nos casos de evasão
escolar depois de esgotados os recursos escolares, aqui percebem que grande
parte das escolas não tem conhecimento de quais são os recursos. Quando cientes
através da ficha de encaminhamento “FICA”, notificam os responsáveis legais e
esclarecem a lei 8069/90 e na reincidência são advertidos. Caso haja outra denúncia
encaminha-se ao Ministério Público da Educação, para ser aprovada minuta do
Centro de Operações de Apoio as Promotorias do Paraná em conjunto com o
Conselho Tutelar para que cada órgão, inclusive a escola saiba qual é o seu papel e
que se cumpra o Art. 56 do ECA, incisos II e III:
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os
recursos escolares;
III - elevados níveis de repetência.

Outra questão abordada foi em relação ao diálogo e as necessidades de
desenvolver ações de caráter formativo com as instituições de ensino. Nesse
aspecto os conselheiros relatam que o diálogo com as escolas aparentemente é
bom, mas as ações de caráter formativo devem ser sempre oficializadas para que
não haja violação de direitos, segundo os entrevistados.

No mesmo sentido, o Congresso Nacional ao aprovar a LDB, Lei 9394/96,
seis anos após a aprovação do ECA, também definiu as responsabilidades legais da
escola com relação às faltas de alunos ao afirmar no Art. 12, inciso VIII que os
estabelecimentos de ensino têm o dever de informar o pai e a mãe, conviventes ou
não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência dos
alunos. Ainda de acordo com a LDB, a frequência dos estudantes deve ser acima de
75%. A LDB e o ECA são, portanto, instrumentos que estabelecem, pela norma
brasileira, o necessário diálogo em relação aos direitos da criança e do adolescente.
Ao perguntar sobre as políticas pedagógicas das escolas que fazem parte da
sua área dizem conhecer parcialmente através das ocorrências que atendem, da
procura de vagas em determinados estabelecimentos, da forma como são atendidos
pela direção e equipe pedagógica, mas que raramente conseguem visitar os
estabelecimentos de ensino.
As principais dificuldades apontadas pelos conselheiros é a falta de vagas,
discriminação pela medida educativa em que é disposto o adolescente que cometeu
uma infração, origem de moradia, falta de acompanhamento dos responsáveis.
Também apontam como dificuldade a falta de efetividade nas atribuições do CEDCA
– Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e do COMTIBAConselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba. Recebem
suporte da equipe técnica dos Conselhos Tutelares e Formação Continuada.
Registra-se a falta de políticas públicas para a garantia dos direitos da Criança e do
adolescente.
Para coletar as informações do CEDCA - Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, a autora participou como ouvinte das reuniões mensais e
entendeu que este Conselho é formado por entidades governamentais e não
governamentais, que estuda e implementa ações discutidas e aprovadas pelo
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA que é a
instância máxima de formulação, deliberação e controle das políticas públicas para a
infância e a adolescência na esfera federal e que visa garantir a proteção da criança
e do Adolescente, ainda não atingiu sua meta que é aproximar o poder público, o
Conselho Tutelar da realidade das comunidades. Este visto como o que tem sua
capacidade operativa em exaustão devido aos inúmeros casos de violação de
direitos e que muitas vezes é desviado da sua função, então prioriza casos de
violência explicita deixando por último a visita aos casos de evasão comunicados

pelas escolas através da “Ficha de Comunicação do Aluno Ausente” e quando
acontece encontra a resistência dos familiares ou que desconhecem os motivos pelo
qual seu filho não frequenta as aulas. A comunidade escolar, gestores públicos e os
familiares, precisam responsabilizar-se pela parte que lhes cabe e desenvolver
ações para que a atenda as necessidades dos estudantes, como o monitoramento
constante para a efetivação dos direitos. O CEDCA oferece cursos de formação
continuada aos conselheiros onde são levados muito a sério o sistema de garantia
de direitos, cria e fortalece grupos como equipes técnicas das secretarias,
universidades, empresas e organizações da sociedade civil, empresas de
comunicação para a produção de instrumentos lúdicos, mobiliza e articula crianças e
adolescentes de projetos sociais ligados ao poder público e sociedade civil em todos
os segmentos, amplia programas e ações mantendo uma agenda permanente, inclui
a relação escola/família no Projeto Político Pedagógico da instituição trabalhando
temas de cultura, drogas, bullying, sexualidade, violência, conflitos familiares,
trabalho, infantil, acesso seguro à internet, entre outros problemas, articulando a
formação dos grêmios estudantis, dos trabalhadores de educação, dos gestores da
educação, das Associações de Pais e Mestres, dos Conselhos Escolares e da
participação das famílias. Amplia de acordo com a Lei de Aprendizagem nº
10.097/2000 o número de vagas para estudantes e efetiva a Lei nº 11.525/2007, que
garante o estudo do ECA nas escolas de níveis Fundamental e Médio.

PESQUISA-AÇÃO E PRÁXIS PEDAGÓGICA NA REALIDADE ESCOLAR

Uma das técnicas de pesquisa desenvolvidas neste trabalho foi o
Grupo de Trabalho em Rede – GTR. O seu desenvolvimento permitiu a troca de
informações e impressões sobre os procedimentos adotadas em outras escolas
sobre a mesma temática. Nas discussões feitas, possibilitou a análise de diversos
pontos como a situação econômica e social atual por que passa nossa sociedade,
explica, porém não justifica o travamento da vida escolar dos alunos, referente à
evasão, desistência e reprovação. O diálogo entre as instâncias que devem garantir
o direito à educação, que são a escola, Conselho Escolar e Equipe Pedagógica e o
Conselho Tutelar, é possível que haja o trabalho conjunto desde que todos estejam
disponíveis e comprometidos. A formação continuada e o compromisso da função de

representante do Conselho Tutelar são fundamentais para o esclarecimento de toda
a comunidade envolvida com crianças e adolescente
Também no GTR foi discutidos o Art. 54 do ECA, inciso III, que trata da
pessoa com deficiência na rede regular, muitos dos participantes trabalham em
escolas especiais onde praticamente não há casos de evasão. Um olhar
diferenciado, segundo a interpretação do Promotor Dr. Murillo J. Digiácomo é uma
meta que deve ocorrer de forma cautelosa e responsável, de modo a permitir o
atendimento individualizado e especializado à criança e ao adolescente, não apenas
por parte dos educadores que devem receber a devida capacitação para o
atendimento das necessidades pedagógicas específicas, mas por parte de todo o
sistema de ensino proporcionando o atendimento necessário, reforço escolar,
atendimento psicossocial as famílias proporcionando assim não apenas igualdade
de acesso, mas também de sucesso na escola.
O intercâmbio teórico pelo GTR foi importante, embora nunca devêssemos
esquecer em termos pedagógicos que cada realidade tem as suas especificidades.
A equipe de gestão deve ter claro que o planejamento do trabalho pedagógico
deve acontecer de forma participativa e democrática defendendo que a mudança só
ocorrerá se todos se unirem em torno de um objetivo comum, deve ter a
competência de mediar considerando as experiências, os saberes docentes, fazer
intervenções que incentivem o professor a práticas inovadoras e desafiadoras, que o
processo de ensinar e aprender sejam uma forma de enriquecimento ao
conhecimento científico, um resgate à identidade docente, como diz ARROYO
(2011) há urgência da retomada dos saberes do trabalho docente e nos revela que:
“... Um caminho fecundo de aproximar mestres e alunos em uma
experiência tão comum a ambos, o trabalho, as lutas pela sua dignidade e
contra suas hierarquizações e inferiorizações. O trabalho como aprendizado
dos direitos mereceria um lugar de destaque nos currículos. A começar pelo
trabalho docente como princípio de aprendizado dos direitos da docência”.
(ARROYO, 2011, p.85).

Criar espaços oportunidades aos estudantes estabelecendo uma parceria,
incluindo-o no processo de discussão de aprendizagem para que possam expor
suas dúvidas e compartilhar suas experiências sem que haja interferência no
contexto social, cultural na comunidade onde está inserido. Miguel Arroyo afirma
que:

À medida que muitas propostas político-pedagógicas pretendem se abrir a
esses embates e incorporar as novas dimensões do direito à educação, à
cultura e ao desenvolvimento humano, à vivência dos tempos da infância,
adolescência e juventude, vão se abrindo novos horizontes, redefinem-se
culturas seletivas e credencialistas, e vai sendo incorporada em nosso
sistema escolar noutra concepção de educação básica, mais totalizante,
mais humana. Nesse quadro, o pesadelo do fracasso/sucesso escolar e as
medidas para enfrentá-lo adquirem novas dimensões, sem medo de
perderem a centralidade devida que tiveram e ainda têm. Poderão deixar de
ser um pesadelo para nos dar o direito de educadores a sonhar e intervir no
social. Superar esse pesadelo, não deixar que ele perturbe nossos sonhos
de ir mais fundo no equacionamento dos problemas de nossa educação
básica, que não perturbe nossos sonhos de sermos mais radicais, de irmos
às raízes mais determinantes na garantia do direito à cultura, ao
conhecimento, ao desenvolvimento humano. O direito a uma nova
concepção e prática de educação básica universal e democrática, não
credencialista nem seletiva. (ARROYO, 2000)

Articular a rede internamente na escola, com toda a comunidade escolar –
instâncias colegiadas – discutindo os casos de evasão escolar, abandono, baixa
frequência e outras situações de violências contra crianças e adolescentes, essa
conexão interna da rede permitirá que os casos sejam discutidos amplamente e que
haja uma integração entre todos que compõem o universo escolar: pais,
professores, pedagogos, gestores, funcionários. Os documentos escolares são
imprescindíveis para que esta ação de articulação e fortalecimento da rede, o
Projeto Político Pedagógico, o Regimento Escolar, a Proposta de Trabalho Docente
e a Proposta Pedagógica Curricular. São estes documentos escolares que vão
fundamentar todas as discussões acerca da evasão escolar e outras realidades que
se manifestam nas escolas, portanto a equipe pedagógica deve assumir o seu papel
como articulador de uma gestão democrática, como articulador do currículo, do PPP,
na organização do trabalho pedagógico, no plano de trabalho docente, na
organização do saber escolar e subsidiar a prática docente e discente.
A prática docente, uma ação humana, como diria Paulo Freire, faz a
diferença: “Daí que, entre saberes vários fundamentais à prática de educadores e
educadoras, não importa se progressistas ou conservadores, se salienta o seguinte:
mudar é difícil, mas é possível”. (FREIRE, 2000, p.114).
Em relação ao Trabalho em Rede para atender crianças e adolescentes, a
formação dos Conselheiros Tutelares é fundamental para que as ações sejam
efetivadas e embasadas na legislação e no conhecimento do desenvolvimento
deste grupo socialmente vulnerável, mas a articulação da rede interna da escola,
com toda a comunidade escolar – instâncias colegiadas – discutindo os casos de

evasão escolar, abandono, baixa frequência e outras situações de violências contra
crianças e adolescentes e imprescindível para que as metas sejam atingidas.
É importante salientar que a Gestão Democrática na Escola Pública deve
promover na sua organização mecanismos de participação, não somente de
educadores e funcionários, mas a todos a quem ela deve beneficiar.
Tarefa que não cabe apenas à escola, mas também a família. Esse
comprometimento por parte dos trabalhadores em educação é importante, porém
não o suficiente para assegurar uma educação pública de qualidade. Esta, por sua
vez, depende das estruturas sociais com trabalho, renda, saúde, segurança para
todos. Garantias que no regime capitalista só são asseguradas às classes
detentoras do capital.
Diante das reflexões realizadas, compreendemos que a organização e gestão
da escola pública no contexto atual se deparam com vários problemas que atingem
uma parcela significativa de estudantes pobres que acabam abandonando seus
estudos por diferentes motivos. Alguns desses problemas têm causas internas,
podendo ser enfrentados na esfera pedagógica escolar, outros têm origem na
estrutura da sociedade, dependendo de soluções mais amplas na esfera política e
econômica.
A educação não pode ser considerada um mero sinônimo de “ensino” das
disciplinas da grade curricular, mas voltada fundamentalmente ao preparo do
exercício da cidadania. De acordo com Digiácomo (2011)
É preciso, pois, fazer com que os direito e garantias legais constitucionais
assegurados à criança e ao adolescente sejam melhores conhecidos,
compreendidos e acima de tudo, cumpridos, para o que é fundamental uma
visão global do microssistema que a Lei nº 8069/1990 encerra e das
disposições correlatas contidas na Constituição Federal e outras normas,
inclusive de alcance internacional que, em última análise integram o Direito
da Criança e do Adolescente (DIGIÁCOMO, 2011 p.13).

A escola, a comunidade e ao poder público que devem estar articulados com
ações que venham a integrar a criança e o adolescente, como vemos no art. 205 e
206 da Constituição Federal:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.

O próprio Ministério da Educação compreende essa situação e vem
implementando um conjunto de políticas afirmativas para suprir essas dificuldades
de acesso e permanência dos alunos nas instituições de ensino. A política de cotas
sociais para ingresso nas universidades é parte desse reconhecimento.
A cota universitária tenderia a compensar, em partes, as dificuldades
daqueles que estudaram somente em escolas públicas ou em questões ligadas aos
aspectos raciais. No entanto, faltam políticas semelhantes de apoio social às
crianças, jovens, adolescentes e adultos que não concluíram a educação básica.
Ainda que o objetivo central se inscreva sob o entendimento da necessidade
da articulação da educação pública com outras políticas públicas, principalmente
com aquelas voltadas para assegurar os direitos da criança e do adolescente, ou
seja, um exercício compartilhado por todos os segmentos diretamente envolvidos
com a educação tem que ter claro a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 o art. 53
considera que:
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias
escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo
pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais.

A incipiente articulação entre essas políticas contribui, por um lado, para a
queda dos resultados sócio pedagógicos da escola, que vê os seus alunos
abandonarem a instituição de ensino, por uma possível ineficiência das políticas
públicas em outras áreas que deveriam estar articuladas com a educação, como as
de direitos da criança e do adolescente; as de segurança; as de trabalho e renda; as
de moradia dentre outras.

Há razões também para questionar os sistemas de ensino, inclusive a exata
dimensão dos dirigentes, pedagogos e professores que ainda não tem a real
compreensão dos efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A educação com qualidade socialmente referenciada não pode conviver com
um processo seletivo e excludente que marca a história da educação brasileira. De
acordo com a interpretação de Digiácomo (2011)
“... quando se fala em igualdade de condições para o acesso e
permanência, está também implícita a necessidade de uma adaptação da
metodologia de ensino aos novos tempos, de modo que a educação atenda
as necessidades pedagógicas específicas do alunado, tal qual prevista no
art.100, caput, do ECA; arts, incisos VI e VII, 26,28 e 37,da LDB e
disposições correlatas contidas no PNE.” (DIGIÁCOMO, 2011, p.102)

As ações implementadas no Colégio Estadual Padre Cláudio Morelli procuram
conciliar as políticas de atendimento com as ações regulamentadas e efetivadas no
seu Projeto Político Pedagógico, como: reuniões constantes com o Conselho
Escolar e debater os casos de evasão/desistência e reprovação e como estão sendo
preservados os direitos da criança e do adolescente e como os órgãos de
sustentação contribuem; atuar de forma parceira com o Conselho Tutelar expondo
os casos quando esgotados os recursos escolares e procurar uma mediação
dialógica com os responsáveis; realizar reuniões com pais e alunos, para efetuar e
ou renovar a matrícula, expondo aos participantes a síntese do Regimento Escolar,
ou seja, o Termo de Compromisso previamente elaborado com equipe pedagógica,
professores, direção e Conselho Escolar e expondo as responsabilidades da escola,
dos pais e dos órgãos de atendimento; renovar constantemente ações previstas com
o Conselho Tutelar para atender os casos específicos que possam aparecer; nos
Conselhos de Classe, para o Ensino Médio, com a participação de todos os
envolvidos no processo: direção, equipe pedagógica, professores, pais e alunos
objetivando estabelecer uma relação democrático-pedagógica e metas de
aprendizagem.
A implementação associada com a revisão de literatura e experiência
profissional da autora que propõem dois tipos de blocos de questões: no primeiro diz
respeito à necessidade de mais estudos e análises importantes dentro da temática
“Um Diálogo Interinstitucional em Face dos Direitos da Criança e do Adolescente
sob a Mediação da Educação, a partir da situação de trabalho no interior da escola

pública” e o segundo diz respeito às medidas, as quais podem ser implementadas
seja, no âmbito das políticas educacionais e no âmbito da organização do trabalho
pedagógico na escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Contribuições para a melhoria da Educação na
Escola Pública

A autora, envolvida social, profissional e eticamente com a defesa da escola
pública de qualidade socialmente referenciada, não separa o ato de pesquisa
academicamente da sua práxis concreta, engajada, no trabalho pedagógico
socialmente comprometido. Em face dessa condição ousamos propor, mesmo
correndo risco de limitarmos o nosso trabalho, algumas medidas concretas que
podem contribuir com a formulação e gestão das políticas públicas educacionais.
Formulamos dois blocos de proposições. Um em relação às políticas educacionais.
Outro para subsidiar o trabalho pedagógico no interior da escola pública.
A- Dentro das Políticas Educacionais


Propor a constituição de um Grupo Intersetorial e Multidisciplinar, de caráter
permanente, entre os órgãos estaduais responsáveis pela elaboração e
gestão de políticas públicas voltadas para o direito da criança e do
adolescente. Esse Grupo poderia ser formado a partir de um Comitê
Executivo, base da noção de Rede, facilitador do diálogo nas esferas de
governo, condição essencial para o diálogo na esfera executiva, envolvendo
os conselhos escolares, de direito e tutelar no plano local.



Analisar as atribuições dos conselhos identificando os pontos mais comuns no
que diz respeito à garantia dos direitos da criança e do adolescente, sem que
nenhuma entidade sobrecarregue a outra ou curvada as suas atribuições.
Esta é a razão pela qual este trabalho se pautou, pela defesa do diálogo com
estas instituições evitando assim o abandono/evasão por sentir pouca
parceria.



Desenvolver um programa de formação continuada para os membros dos
conselhos assegurando-lhes uma correta compreensão da função da escola e
a mediação dos referidos conselhos e o cumprimento da função escolar com
o seu Projeto Político Pedagógico.



Investigar os processos, as características do Projeto Pedagógico da
formação inicial das licenciaturas, do ponto de vista entre teoria e prática,
tendo em vista o despreparo com que chegam os novos professores e
pedagogos nas escolas.

B- Na Organização do Trabalho Pedagógico na Escola
 Investigar de modo mais profundo a parte da realidade do Trabalho
Pedagógico na escola, a parte entre teoria e prática na medida do
conhecimento científico e escola.
 Realização de um trabalho pautado na reflexão sobre a função social da
escola respeitando as condições histórico-culturais da comunidade, trazendo
uma unidade entre teoria e prática.


Garantir na organização do tempo e espaço pedagógicos o desenvolvimento
de estratégias que possam contribuir para a necessária parceria para os
órgãos de atendimento à criança e ao adolescente.



Constituir em cada escola um Grupo Temático, de modo a fortalecer o caráter
coletivo e assessorar o desenvolvimento do PPP no que diz respeito aos
direitos da criança e do adolescente. Esse grupo teria dois aspectos
pedagógicos fundamentais. Um, sob a perspectiva interdisciplinar fomentando
discussões e debates sobre a temática, em relação às disciplinas escolares,
envolvendo o conjunto dos educadores da escola, pais e familiares de alunos
e demais membros da comunidade. Outro, em relação ao diálogo qualificado
a partir do que ocorre em sala de aula, com os parceiros dos conselhos de
direito e tutelar responsáveis pela área.
Esta reflexão sobre a realidade escolar serve para a compreensão da evasão

escolar nos diferentes contextos e a mediação dialógica que deve nortear as ações
dentro da escola pública. Não se pretende, aqui, esgotar a análise sobre a temática
em estudo ou inovar com soluções com menos resistência cultural. Pretende-se
contribuir com a reflexão e ainda suscitar a ajuda dos envolvidos no processo frente
à realidade. Paulo Freire afirma que: “Quanto mais refletir sobre a realidade, sobre
sua situação concreta, mais emerge, plenamente consciente, comprometido, pronto
a intervir na realidade para mudá-la.” (FREIRE, 2001. p.39).
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