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RESUMO

O presente artigo apresenta os resultados da pesquis a realizada nos anos de 2013/2014, numa
escola estadual do município de Colombo – P araná, no âmbito da formaç ão continuada do P rograma
de Desenvolviment o Educacional (P DE), cujo objetivo foi o de investigar as prováveis causas da
evasão escolar dos alunos da primeira série do Ensino Médio not urno e propor ações alternativas a
fim de minimiz ar o problema. Desenvolvido na linha de estudos da Organização do Trabalho
Pedagógico, à luz do pensamento marxista, utilizando-se como referência, dentre outros teóricos,
Saviani (2005), Kuenzer (2005), Duart e (2012). Buscou-s e averiguar as possíveis causas ou fatores
que levam à evas ão escolar dos alunos matriculados nesta série/turno, bem como verificar as
perspectivas destes estudant es em relação à escolarização e suas sugestões e percepç ões em
relação ao fenômeno estudado. Fez parte da pesquis a, a sugestão de ações dialógico -propositivas
junto à equipe pedagógica e corpo docente que visassem à reorganizaç ão do t rabalho pedagógico
com base nessas perspectivas, viabilizando mudanças praxiológicas a fim de minimizar o problema
da evasão escolar. A metodologia foi pautada na pesquisa -ação e foram utilizados questionários e
conversas junto aos alunos. Com professores foram realizadas discussões, aplicação de questionário
e grupo de estudos. Os resultados obtidos apontam que a evasão escolar desse grupo, pode ocorrer
devido ao modo como as turmas do período noturno s ão organizadas nessa instituição, bem como
por questões metodológicas no desenvolvimento das aulas.
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1 INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta os resultados da pesquisa realizada nos anos de
2013/2014, no âmbito da formação continuada do Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE), numa escola estadual do município de Colombo na região
metropolitana de Curitiba, no Paraná, cujo objetivo foi o de investigar as causas da
evasão escolar dos alunos da primeira série do Ensino Médio noturno daquele
estabelecimento, bem como averiguar as perspectivas dos estudantes em relação à
escolarização e suas sugestões em relação ao fenômeno estudado. Desenvolvida
na linha de estudos da Organização do Trabalho Pedagógico, à luz do pensamento
marxista, utilizou-se como referência, dentre outros teóricos, os estudos de Saviani
(2005), Kuenzer (2005), Duarte (2012).
No cenário atual da educação brasileira, a problemática da evasão escolar
entre os jovens de 15 a 17 anos é um dos seus grandes entraves, atingindo a
primeira série do Ensino Médio da educação básica pública, pois conforme o
relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF “[...] Hoje, 14,8%
dos adolescentes brasileiros entre 15 e 17 anos estão fora da escola, e apenas
metade dos que frequentam a escola está no Ensino Médio, a etapa da
escolarização adequada à faixa etária.”. (UNICEF, 2012, p. 23), por isso, é essencial
que nos debrucemos sobre este problema, pois se constitui como um agravamento
da situação social o fato de que a maioria dos alunos que abandonam a escola e
posteriormente se evadem, são oriundos das classes sociais menos favorecidas o
que os coloca em maior condição de vulnerabilidade. Dessa forma, cabe a nós
profissionais da educação entender os meandros dessa realidade que acaba por
distanciá-los do direito à educação.
No colégio alvo da pesquisa, a realidade apresentada também é crítica em
relação aos jovens que frequentam o

Ensino Médio, por isso, a investigação

procurou propor ações alternativas junto ao corpo docente, discente e equipe
pedagógica com intuito de manter uma conduta dialógica através de um trabalho
fundamentado na concepção histórico-crítica (SAVIANI, 2005), buscando “[...]
recuperar a função da escola pública paranaense que é ensinar, dar acesso ao
conhecimento, para que todos, especialmente os alunos das classes menos
favorecidas, possam ter um projeto de futuro que vislumbre trabalho, cidadania e

uma vida digna.”. (Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado Paraná,
2008, p.7).
Além desse objetivo maior também foram definidos objetivos específicos. A
saber: a) Levantar as perspectivas dos estudantes; b) estudar junto com professores
e equipe pedagógica as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, bem
como as Diretrizes Curriculares Estaduais para o Ensino Médio; c) Propor estudos
sobre o trabalho dos docentes; d) Analisar as condições ofertadas no espaço/tempo
que viabilizam a permanência destes alunos na escola; e) Averiguar os fatores
determinantes para a evasão destes alunos, junto aos professores; f) Projetar com a
equipe pedagógica e professores, intervenções que possam contribuir para a
permanência dos alunos na escola. A partir desses objetivos fomos em busca de
compreender melhor como esse fenômeno da evasão no Ensino Médio noturno se
situa na sociedade brasileira.
2 SOCIEDADE X EDUCAÇÃO
A sociedade atual vive uma profunda crise ética em face da ordem

econômica capitalista, a qual se reflete no meio familiar, na relação com o outro, no
trabalho, no meio cultural e na escola. Conforme Gonçalves e Abaurre (2007, p.43),
“[...] esse tipo de economia favoreceu o desenvolvimento do espírito de posse, o
egoísmo e o individualismo exacerbado.”.

Conforme Saviani (2003, p.157), “[...]

quanto mais avança o processo urbano -industrial, mais se desloca a exigência da
expansão escolar [...]”. Olhando por esse viés, podemos compreender por que a
sociedade atual, inserida no mundo capitalista, levanta a bandeira da escolarização
universal. Assim, para o autor a formação escolar “[...] passou a ser confundida com
a educação propriamente dita.” (SAVIANI, 2003, p.157) e é a essa expansão de
atribuições da escola, que antes eram desenvolvidas fora dela, que o autor chama
de “hipertrofia da escola”. Ainda sobre esta perspectiva, Saviani coloca que:
[...] Ao mesmo tempo em que a escola é des valorizada, ela é
hipertrofiada...Como entender a contradição do processo escolar? Essa
contradiç ão da sociedade capitalista em relação à escola está presente
desde as origens da sociedade capitalista, mas de forma subjacente. Na
época atual, essa contradição vem à tona e se torna mais aguda... teóricos,
como Adam Smith, afirmavam que a instrução para os trabalhadores era
importante; à medida que os t rabalhadores dispusessem de educação
básica, se tornavam mais apt os para viver em sociedade, e se inserir no
processo produtivo, se tornavam mais flex íveis, com o pensamento mais

ágil e mais adequado à necessidade da vida moderna. Adam Smith
percebia isso no nível da educação básica. Daí a famosa frase a ele
atribuída: “Instrução para trabalhadores, porém, em doses homeopáticas
[...]”. (SAVIANI, 2003. p. 159 -160).

Assim se enraizaram as relações de poder que a sociedade capitalista impôs
à educação escolar desde o surgimento da escolarização das classes menos
favorecidas a fim de instruí-las para suprir as necessidades do mercado de trabalho.
Não foi diferente na criação do ensino noturno, que desde as primeiras classes, com
a reforma educativa de 1878 (Decreto lei 7.034 de 6 de setembro de 1878), visava à
escolarização de adultos analfabetos que não poderiam estudar no período diurno
por trabalharem, mas também tinha cunho político, uma vez que havia a restrição do
voto aos analfabetos (PAIVA 2003, p.195).
No Paraná, a partir de 1882, pelo ato de 13 de março do mesmo ano, é que
se passou a ofertar o ensino noturno diferenciado do diurno por incluir o ensino dos
ofícios mais comuns e a instrução moral. Isso deixa evidente a intenção de que
estes alunos continuassem a servir a comunidade como artesãos e que tivessem
uma educação moral para melhor se ajustar à sociedade vigente da época. Sobre a
intencionalidade na criação do ensino noturno, Kuenzer (2005) aponta que a
formação profissional no Brasil, teve início em 1909, com a criação das escolas
técnicas federais e estaduais e tinha como “[...] finalidade moral a repressão: educar
pelo trabalho, os órfãos, pobres e desvalidos da sorte, retirando-os da rua.”
(KUENZER, 2005, p. 27). Já em 1932, a autora relata as alternativas que o Estado
criou para a formação profissional, sendo para o trabalhador ofertado o curso
primário (curso rural ou profissional) e o ginasial, ambos visando ao mundo do
trabalho e para as elites, o ensino primário seguido pelos ensinos propedêutico e
superior.
Em 1942, houve a criação dos cursos médios de 2º ciclo: científico e
clássico, destinados à elite, com possibilidade de acesso ao ensino superior e o agro
técnico, comercial técnico, industrial técnico e o normal, para os trabalhadores, a fim
de atender as demandas do mercado capitalista, os quais não davam acesso ao
nível superior. (KUENZER, 2005, p.28).
Ainda, segundo Kuenzer (2005, p.28), “[...] a dualidade estrutural, portanto,
configura-se como a grande categoria explicativa da constituição do Ensino Médio e
profissional no Brasil, legitimando a existência de dois caminhos bem diferenciados
[...]”. Esses caminhos seriam o do Ensino Superior e o Ensino Profissionalizante.

Embora existissem esses dois caminhos, a realidade sobre as possibilidades
de formação escolar para jovens trabalhadores acabava se restringindo aos cursos
técnicos que se destinavam à formação profissional. Dizemos isto, porque as
possibilidades de um jovem trabalhador optar pelo curso médio científico, numa
tentativa de acesso ao ensino superior, eram mínimas uma vez que, na conjuntura
socioeconômica da época, a necessidade do trabalho para sua subsistência
acabava por levá-lo ao ensino técnico, pois lhe oferecia a oportunidade de estudar à
noite e trabalhar durante o dia. Além disso, para a sociedade capitalista o ensino
técnico teve, e tem, como contribuição oferecer uma mão de obra qualificada, mas
com salários menores do que os dos profissionais com titulação de ensino superior.
Mas, se de um lado a escola é espaço de reprodução da ideologia da sociedade
capitalista, por outro, pode ser de contraideologia. Segundo Saviani:
[...] eu posso ser profundamente político na minha ação pedagógic a, mesmo
sem falar diretamente de política, porque, mesmo veiculando a própria
cultura burguesa, e instrumentalizando os element os das camadas
populares no sentido da assimilação desses conte údos, eles ganham
condições de fazer valer os seus interesses, e é nesse sentido, ent ão, que
politicament e se fortalecem. (SAV IANI, 1997, p.66).

Na definição de Duarte, (2012, p. 14), [...] a educação, enquanto
comunicação entre pessoas livres em graus diferentes de maturação humana, é
promoção do homem, de parte a parte – isto é, tanto do educando quanto do
educador.”. Esta definição traz à tona a questão de que é necessário o educador se
perceber como peça chave na formação de seus alunos, podendo realizar seu
trabalho alienadamente, ou conscientemente numa relação dialógica com seu
alunado.
Nesse sentido, para que possamos constituir um espaço educacional
contraideológico, é necessária a conscientização da importância do aprofundame nto
de conteúdos. É preciso que deixemos de lado a superficialidade, ou o
“esvaziamento” de conteúdos, que interessa à classe dominante.
Para Saviani (1997, p.66), “[...] o dominado não se liberta se ele não vier a
dominar aquilo que os dominantes dominam. Então, dominar o que os dominantes
dominam é condição de libertação.”. Dessa maneira, um aluno só passa a ser
consciente e transformador do meio em que vive a partir do momento que tem o
domínio do conhecimento para fazer valer seus interesses. É mister, enquanto

profissionais da educação pública, instrumentalizarmos intelectualmente nossos
alunos a fim de que possam ter melhores oportunidades, procurando diminuir as
desigualdades sociais dentro desse sistema social excludente.
É nesse sentido que a função social da escola de ve pautar-se: na formação
integral, a qual leve à emancipação intelectual, à autonomia de seu alunado, através
do saber cientificamente acumulado pela humanidade, dando -lhe a oportunidade de,
instrumentalizados pelo saber científico, tornarem-se agentes sociais que possam
interagir junto à sociedade em que vivem, a fim de transformá-la.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A fim de analisar os determinantes da evasão escolar dos alunos da primeira
série do Ensino Médio noturno, a metodologia que adotamos foi a pesquisa-ação
que, segundo Thiollent (2008, p. 16), possibilita uma “[...] estreita associação com
uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores
e os representativos da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo
ou participativo.”, sendo uma metodologia apropriada para estudos em educação,
pois viabiliza intervenções durante o processo de pesquisa, no intuito de apresentar
medidas de prevenção ou solucionar problemas surgidos no decorrer do processo,
propiciando o repensar da prática pedagógica. O desenvolvimento deste trabalho,
enquanto pesquisa-ação compreendeu três etapas fundamentais, a saber:
A primeira etapa caracterizou-se enquanto pesquisa exploratória, realizada
em 2013, de cunho teórico, compreendendo dois eixos, um deles examinando a
literatura que aborda a temática da evasão escolar no Ensino Médio regular no
Brasil e outro examinando os documentos oficiais que normatizam, regulam e
estabelecem a natureza, o caráter e a forma de organização do Ensino Médio na
escola pública brasileira e paranaense. Essa etapa teve como produto final a
elaboração de um Caderno Temático intitulado “O aluno trabalhador do Ensino
Médio noturno: evasão ou exclusão?”, que foi utilizado na terceira etapa durante as
atividades do grupo estudo com os professores.
A segunda etapa, realizada em 2014, compreendeu os procedimentos
básicos de uma pesquisa de campo, de caráter qualitativo mediante estudo de caso
(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.11-p.12) com membros da equipe pedagógica, corpo
docente e alunos da primeira série do Ensino Médio noturno, do colégio. Esta etapa

visou apresentar o projeto de intervenção pedagógica, realizar uma visita de campo
a fim de se conhecer a realidade geográfica, social, cultural e econômica dos alunos
pertencentes ao colégio, formar um grupo de estudos sobre a temática da evasão
escolar, concomitantemente caracterizar, junto aos alunos, os determinantes
pedagógicos da desistência e da evasão escolar na instituição, bem como verificar
suas perspectivas quanto à escolarização, suas sugestões e percepções em relação
ao fenômeno estudado.
A terceira etapa dos procedimentos investigativos compreende u ações
dialógico-propositivas, promovendo o grupo de estudos e dando o retorno aos
docentes, equipe pedagógica e diretiva sobre os dados coletados, viabilizando um
diálogo com o coletivo escolar a fim se propor mudanças na tentativa de minimizar o
problema da evasão escolar.
A realização desta investigação abrangeu a interação com os envolvidos no
processo, de maneira participativa e colaborativa, procurando desencadear
propostas de trabalho as quais venham modificar a realidade, conforme Thiollent
(2008, p.16), sobre os condicionantes da evasão escolar do aluno do Ensino Médio
noturno.
Visando essa ação conjunta durante nossa pesquisa-ação, desenvolvemos o
projeto de intervenção que tinha por objetivo trabalhar com ações internas na escola
que pudessem enfrentar e superar essa realidade, mas esbarramos em várias
dificuldades no processo: a falta de tempo dos docentes para participarem do grupo
de estudos, a falta de interação entre os próprios docentes, equipe pedagógica e
diretiva e a falta de comunicação e trabalho em conjunto com a família.
Essas questões foram problematizadas durante as ações dialógicas nas
quais buscamos compreender o sentido da escola para esses jovens, bem como, o
impacto da evasão destes junto aos seus familiares. Muitos dos alunos devido ao
fato estudarem à noite e, por vezes trabalharem, já não contam mais com o
acompanhamento da família. Alguns até aprovam que o filho desista da escola para
tentar novamente mais tarde, obviamente estes não são os únicos fatores que
influenciam na decisão dos alunos do ensino noturno a desistirem de sua
escolarização. É necessário, sobretudo compreender a dimensão desses processos,
o que pretendemos fazê-lo a seguir.
4 A ESCOLA EM XEQUE: EVASÃO OU EXCLUSÃO?

Para melhor compreender o objeto deste estudo: a evasão escolar,
buscamos o sentido das palavras Evasão e Exclusão. Pela definição etimológica 4, a
palavra evasão “[...] vem do latim ‘evasio’, de ‘evadere’, que significa ‘fugir, escapar’,
de EX-, ‘fora’, mais ‘vedere’, ‘ir caminhar’.”. Tal significado suscita reflexões, pois as
expressões “fugir”, “escapar” e “caminhar fora”, remetem a uma situação de extremo
desconforto. Será esta a sensação que a evasão escolar transmite a alunos e
professores? A resposta em princípio parece ser “sim”, uma vez que a evasão
escolar é tema de debates e reflexões relacionados à educação pública. No entanto,
ela tem sido discutida muito mais no âmbito dos sistemas educacionais, secretarias
e governo federal do que com as escolas e os próprios alunos.
Temos constatado que essa situação atinge em maior grau os estudantes
menos favorecidos. O comunicado 66 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA) de 2009 revela que, apesar da ampliação de anos de estudos da população
de 15 anos ou mais, ainda persistem, “[...] os fortes diferenciais regionais, que
também são expressivos quando se observa esse indicador levando em
consideração os quesitos renda, localização e raça/cor. O hiato educacional
mostrou-se muito elevado [...]”, (IPEA, comunicado 66/2009, p. 23), entenda-se
como hiato o tempo de estudos que faltam aos brasileiros para atingirem a meta de
8 anos de estudos. Dessa maneira, expõem-se os percalços que os alunos têm para
concluir os estudos no tempo correto, remetendo aos problemas da repetência e
evasão escolar. Assim sendo, é possível dizermos que a evasão escolar tem ligação
com as diferenças entre classes sociais e, ao mesmo tempo, dá continuidade às
mesmas, através da perpetuação da pobreza, das injustiças sociais, da violência etc.
É essencial que a escola como um todo, a sociedade, o governo dialoguem
sobre este problema, tentando diminuir a distância da dívida social com estes
cidadãos menos favorecidos, dando-lhes a oportunidade de acesso e permanência
numa escola de qualidade, a qual cumpra com sua função social, conforme preveem
as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, quando diz que “A qualidade da
escola é condição essencial de inclusão e democratização das oportunidades no
Brasil, e o desafio de oferecer uma educação básica de qualidade para a inserção
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do aluno, o desenvolvimento do país e a consolidação da cidadania é tarefa de
todos.”. (MEC/SEB, Brasília, 2008, p.5).
O documento “Iniciativa Global pelas Crianças Fora da Escola – Brasil”,
2012 do UNICEF, também apresenta a evasão escolar como um dos problemas
resultantes das desigualdades sociais. O relatório traça o perfil de quais são as
crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão, desde a
Educação Infantil até o Ensino Médio, fornece dados estatísticos contundentes sobre
os alunos da faixa etária entre 15 e 17 anos, que exercem funções de trabalho e
estudam ao mesmo tempo, os quais são o público alvo deste estudo.
Apresenta os fatores: trabalho, violência, discriminação, gravidez na
adolescência etc, que dificultam a permanência ou levam à evasão dessa faixa
etária de jovens estudantes. Além disso, relata que, apesar do crescimento
econômico, a educação escolar brasileira ainda não está garantida plenamente a
todos, devido às já citadas desigualdades, uma vez que “[...] os indicadores mostram
que os grupos mais vulneráveis são aqueles historicamente excluídos da sociedade
brasileira: as populações negra e indígena, as pessoas com deficiência, as que
vivem nas zonas rurais e as de famílias com baixa renda.”. (UNICEF, 2012, p.10). O
documento salienta que “[...] é preciso, ainda, olhar para as crianças e os
adolescentes que, dentro da escola, não têm garantido seu direito de aprender
devido a fatores e vulnerabilidades diversos [...]”, (UNICEF, 2012, p.10),
aumentando os riscos de abandono e evasão.
Todas essas colocações sobre a questão da evasão escolar nos fazem
refletir se realmente os alunos se evadem numa tentativa de fuga, na acepção da
palavra, uma ação que reporta uma atitude de desejo e responsabilidade apenas do
aluno. Outrossim, vislumbramos uma outra definição talvez mais adequada à
situação, uma vez que todos os estudos apresentados indicam sempre fatores
externos que impelem os alunos à evasão escolar.
Então, propomos a reflexão sobre a etimologia da palavra “exclusão”, que
vem do latim, “[...] de ‘exclusio’, ‘exclusão’, do verbo ‘exclaudere’, formado por EX-,
‘fora’, mais ‘claudere’, ‘trancar, fechar’, ou seja, ‘manter do lado de fora’.” 5, a qual
julgamos mais adequada à situação apresentada de exclusão dos alunos da escola
por questões, sociais, culturais ou econômicas. Sob este prisma, esta palavra nos
5

SITE
DE
E TIMOLOGIA.
Origem
da
Palavra.
<http://origemdapalavra.com.br/palavras/evasao/>. Acesso em: 19/09/13.

Disponível

em:

parece ser mais adequada a tal situação, pois o que se percebe é a existência de
situações que forçam a saída dos alunos da escola, ou seja, é como se os alunos
fossem “mantidos do lado de fora” por suas condições de vida, ou mecanismos que
os impelem a isso. Portanto, caracteriza-se uma atitude que não nasce deles, mas
sim do ambiente social no qual estão inseridos. “[...] A exclusão escolar é um
fenômeno complexo e a sua superação requer mais do que boa vontade. É preciso
que o Estado cumpra o seu dever constitucional e que haja a participação e o
compromisso de toda a sociedade e de cada um de nós[...]”, (UNICEF, 2012, p. 5),
viabilizando o acesso, a permanência, a aprendizagem e conclusão da Educação
Básica na fase certa.
Os dados que se apresentaram até o momento, nos levam a refletir sobre a
realidade da escola em que esta pesquisa teve como campo de estudo, suas
condições de atendimento aos alunos oriundos de áreas rurais e de bairros onde as
condições socioeconômicas, ou de infraestrutura são difíceis. Estes fatores dão
indícios de que realidade da escola pesquisada não difere do que foi apresentado
nos estudos estatísticos do Ipea e dos documentos da UNICEF.

5 A ESCOLA EM FOCO

A escola pesquisada localiza-se na cidade de Colombo, região metropolitana
de Curitiba. A cidade é caracterizada por um IDH-M 6 de 0,733 (IBGE, 2010),
considerado alto pela escala de avaliação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística), mas o componente isolado do desenvolvimento no que se refere à
educação é de 0,632, considerado como médio na escala de avaliação.
Em setembro de 2014, a escola contava com 1837 alunos matriculados,
destes, 901 são do sexo masculino e 936 são do sexo feminino. No período noturno
dos 444 alunos, 204 são do sexo masculino e 240 são do sexo feminino. A série
estudada apresenta um total de 127 alunos, sendo que 76 são do sexo masculino e
51 são do sexo feminino. O público que a escola acolhe é composto de alunos que
residem nas localidades próximas da escola, áreas urbanas e alunos oriundos dos

6

IDH-M – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Com base no Censo do IBGE, o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal leva em conta três componentes: expectativa de vida ao
nascer, educação e renda per capita. IBGE - http://cod.ibge.gov.br/1KENF

bairros rurais que são da área de abrangência do estabelecimento. Conforme o
Projeto Político Pedagógico da escola:
A demanda é sempre maior do que o ideal e isto aumenta a dificuldade,
pois as salas são lotadas e heterogêneas (faixa etária e cult ura). Outro
problema é a grande procura por vagas de alunos oriundos de bairros
distantes que oferecem Ensino Fundamental e Médio, mas que preferem
estudar neste estabelecimento, não permitindo um trabalho efetivo com os
alunos da área de abrangência (set or rural, centro e Jardim Florença).
Como prevê a Resolução de nº 864/2001 – anexo 1 - aprovada que
estabelec e o número mínimo de alunos matriculados por série/turma. (PPP,
2011, p. 15).

A grande procura por vagas, a que se refere, é para o período diurno, como
a escola não comporta fisicamente toda a demanda, os alunos que não fazem parte
da área de abrangência da instituição acabam sendo matriculados no período
noturno. Além disso, os alunos acima de 14 anos e que foram retidos, ou foram
aprovados por conselho de classe 7, no 9º ano do Ensino Fundamental, ou 1ª série
do Ensino Médio sejam rematriculados nas vagas remanescentes que, geralmente,
são no período noturno. Isto acontece, porque os alunos “aprovados por média”
(média igual ou superior a 6,0) têm a possibilidade de realizar a matrícula antes do
resultado do conselho de classe final, o que normalmente acaba completando as
vagas do período diurno, restando apenas vagas no período noturno para os
matriculados após o resultado de conselho de classe final. Apresentaremos, na
tabela 1, os resultados finais dos anos de 2010 a 2012 das primeiras séries do
Ensino Médio em relação a evasão.
TABELA 1 – RES ULTA DOS FINA IS SOBRE ALUNOS DA PRIME IRA SÉRIE DO ENS INO MÉDIO
DE 2010 A 2012.
PERÍODO
2010
2011
2012
TURNO

MANHÃ

NOITE

MANHÃ

NOITE

MANHÃ

NOITE

TOTAL DE MA TRICULA DOS

105

139

101

136

119

102

TOTAL DE APROVADOS

102

54

90

70

114

47

TOTAL DE REPROVA DOS

03

63

08

42

05

37

TOTAL DE ABANDONOS

01

22

03

20

00

18

0,9%

15,8%

2,9%

14,7%

0%

17,6%

PORCENTAGEM DE EV ASÃO

FONTE: SECRE TARIA ESCOLAR DO COLÉGIO EM ESTUDO
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ELABORAÇÃO EM: 03/2013

Aprovaç ão por Conselho de Classe: o aluno que tem a média de valor igual ou inferior a 6,0 é
considerado retido na série/ano, mas tem o direit o de que o Conselho de Classe Final, constituído por
professores, equipe pedagógica e direção, analise suas condições de acompanhamento para a
série/ano posterior e, em caso de análise positiva so bre essas condições, pode ser aprovado com o
aval do referido Conselho.

Tais resultados podem estar ligados aos critérios de matrícula da escola,
que não favorece a todos os alunos a escolha do período de estudo desejado, uma
vez que estabelece um ordenamento dos alunos por meio de notas, classificandoos, sendo que os que têm melhor rendimento escolar ficam no diurno e os com pior
rendimento vão para o noturno. Como podemos observar na tabela 1, isso pode
explicar o grande número de abandono dos alunos desse turno. Os resultados de
2013 não foram melhores, pois o índice de abandono aumentou em 5,11% em
relação ao ano de 2012, considerando-se os períodos diurno e noturno na
totalidade, como se pode verificar na tabela 2:
TABELA 2 – REDIME NTO ESCOLA R – 2012 E 2013 DAS 1ª SÉRIES
RESULTADOS

8

2012

2013

APROVADOS

72,85%

68,80%

APROVADOS EM CONSELHO DE CLASSE

47,20%

55,90%

REPROVA DOS

19,00%

17,95%

8,14%

13,25%

TAXA DE ABANDONO
FONTE: DIA A DIA EDUCAÇÃ O - GES TÃO ESCOLA R CONS ULTAS

ACESSO EM: 29/09/2014

Em relação ao turno estudado, o gráfico 1 compara o rendimento escolar
entre os anos de 2012 e 2013, apresentando os totais referentes às primeiras séries
do Ensino Médio do colégio em estudo. Podemos verificar que a taxa de abandono
aumentou 6,7%.
GRÁFICO 1 - RE NDIME NTO 1ª SÉ RIES (NOTURNO)
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A tabela 3 apresenta os resultados parciais sobre o abandono do ano de
2014. Tabulamos os dados até setembro 9 do referido ano e o que se apresentou até
aquela data, já era superior em 1,6% ao resultado final de 2013 que foi de 24,3%.
8

Elaboraç ão das autoras. Dados apresent ados no site Dia a Dia Educaç ão sobre o rendimento
escolar de 2012 e de 2013. Disponível em: < http://goo.gl/1KWSaE>. Acesso em:29/09/2014.

TABELA 3 - NÚME RO DE ALUNOS DAS PRIME IRAS SÉ RIES DO ENS INO MÉ DIO RE GULAR DOS
10
PERÍDOS DIURNO E NOTURNO POR GÊNE RO: MA TRICULADOS E ABANDONOS EM 2014.
2014
PERÍODO
TURNO

MANHÃ

NOITE

113

127

TOTAL DE ALUNOS

46

76

TOTAL DE ALUNAS

67

51

TOTAL DE ALUNAS DESIS TE NTES

0

17

TOTAL DE ALUNOS DES IS TENTES

0

16

PORCENTAGEM DE DESISTÊNCIA

0%

25,9%

TOTAL DE MA TRICULA DOS

FONTE: SECRE TARIA ESCOLAR DO COLÉGIO EM ESTUDO.

ELABORAÇÃO EM: 05/09/2014

Esse crescimento do abandono traz à tona a urgência em se compreender
os motivos que produzem esse fenômeno e requer da escola, da família e da própria
estrutura social e governamental atitudes articuladas no sentido de conter esse
processo.
Ao analisarmos as respostas obtidas como justificativa para a desistência
dos estudos, até setembro de 2014, os resultados apresentados no gráfico 2 são,
em sua maioria, correlatos aos dos documentos e vídeos estudados11 no Caderno
Temático.
GRÁFICO 2 - SOB RE OS MOTIV OS DE DES IS TÊNCIA EM 2014, ENTRE OS ALUNOS DE 1ª
SÉRIE DO ENS INO MÉDIO NOTURNO
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Os dados foram tabulados até o mês de setembro de 2014 devido ao prazo final para a entrega do
presente artigo ser em novembro do mesmo ano.
10
Dados fornecidos pela secretaria do colégio e tabela formulada pelas autoras em març o de 2013.
11
Iniciativa global pelas crianças fora da escola (B RASIL, UNICEF, 2012), vídeos: Documentário Ex cola e entrevista sobre a pesquisa Motivos da Evasão Escolar.

Para as jovens (meninas) a indeterminação de um motivo específico é o que
se fez mais presente. Já para os jovens (meninos) a maior dificuldade é conciliar os
tempos da escola com o do trabalho.
Além disso, também aparecem com ênfase, quando agregados, as questões
do casamento e da gravidez entre as jovens. Vale ressaltar que a idade destas
jovens está entre 16 e 17 anos, caracterizando gravidez e casamento precoces.
Esses dados parecem convergir com o disposto no relatório da UNICEF, 2012, no
qual se relata o seguinte:
Não há pesquisas espec íficas rec entes sobre a relação entre gravidez na
adolescência e abandono escolar. No entanto, o estudo Situação
Educacional dos Jovens Brasileiros na Faixa Etária de 15 a 17 anos,
elaborado pelo pesquisador do Inep Carlos Eduardo Moreno S ampaio,
realizado com base na análise da Pnad 2005, apresenta alguns dados que
evidenciam essa relação. Segundo o levantamento, entre as meninas dessa
faixa etária que estudam, 1,6% são mães. Esse número salta para 28,8%
entre as adolescentes que estão fora da sala de aula. Isso mostra que a
evasão e o abandono podem estar relacionados à gravidez na
adolescência, em especial entre as adolescentes de famílias de baixa
renda. (UNICEF, 2012, p. 49).

Estes dados também podem estar relacionados à questão cultural, pois em
conversas informais, algumas famílias apresentaram a ideia de que as jovens após
constituir matrimônio e família não têm a necessidade de continuar seus estudos. Já
os dados em relação ao pertencimento étnico-racial dos alunos e alunas desistentes,
até setembro de 2014, apresentaram, conforme o gráfico 3, uma preponderância de
alunos e alunas de cor/raça branca (66%) sendo que o maior número de desistentes
é de alunas (36%) até o momento da tabulação de dados.
GRÁFICO 3 – DA DOS COR/RAÇA REFERE NTES AOS JOVE NS DESIS TE NTES DE 1ª SÉRIE DO
E. M. NOTURNO EM 2014
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Esses dados divergem dos apresentados na pesquisa “Defasagem escolar,
gênero e raça no Brasil: quem atrasa e quem conclui os estudos” . Tal estudo
anuncia serem as mulheres brancas a apresentar uma melhor constância escolar e,

comparativamente, os homens negros são os menos favorecidos. (SENKEVICS,
2012). Nossa pesquisa apontou um índice maior de desistência de alunas brancas,
dado instigante para ser investigado num outro momento.
Quanto aos dados socioeconômicos, não foi possível precisar com exatidão
a natureza dos padrões de rendimento de cada família dos jovens em questão, uma
vez que tais dados não foram preenchidos na ficha de cadastro da matrícula dos
mesmos. Porém, a maioria dos alunos evadidos é residente de áreas rurais, como
apresenta o gráfico 4.
GRÁFICO 4 – LOCAL DE MORADIA DOS ALUNOS DES IS TENTES A TÉ SE TEMBRO DE 2014
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Baseando-nos nesta realidade é possível inferir que a dificuldade
encontrada por eles está também no acesso às políticas públicas, de transporte,
saúde, comunicação e segurança, o que impossibilitam a inclusão e permanência na
escola, especialmente, no ensino noturno. Para compreender como chegamos a tais
conclusões, a seguir apresentaremos com detalhes as distintas etapas da pesquisa.
6 DA TEORIA À PRÁTICA: AÇÕES NO CONTEXTO ESCOLAR

Como forma de abordagem do problema sobre a evasão escolar nas
primeiras séries do Ensino Médio noturno da escola pesquisada, algumas ações
foram empreendidas no sentido de superar o problema apontado. O projeto de
intervenção foi tratado anteriormente e nos ateremos a alguns aspectos mais
relevantes da visita de campo, do grupo de estudos e dos momentos em que
ouvimos os estudantes.

6.1 VISITA DE CAMPO

Foi realizada a visita de campo às comunidades com maior área de
abrangência de matrículas dos alunos do período noturno, a fim de se reconhecer a
realidade social dos alunos. Apesar de a escola estar na sede do município, os
bairros de áreas rurais onde os alunos moram, apresentam difícil acesso, pouca ou
quase nenhuma infraestrutura, sem água e esgoto devidamente tratados, sem
pavimentação ou iluminação pública na maioria das ruas, com transporte público
precário com poucos horários que não se estendem ao período noturno além das 19
horas em geral. O que torna o transporte escolar a principal alternativa para chegar
à escola e voltar para casa. Além disso, constatamos que transporte escolar não
deixa todos os alunos diante de suas moradias, o que torna o retorno da escola
perigoso e cansativo.
Cerca de noventa por cento dos professores que trabalham na escola
participou da atividade e foi muito esclarecedora, pois possibilitou a todos os
profissionais da escola (corpo docente, funcionários, equipe pedagógica e diretiva),
a aproximação com a realidade que a grande maioria de nossos alunos vivencia
todos os dias para frequentarem a escola.
Para os professores a atividade os fez refletir acerca dos encaminhamentos
metodológicos de suas aulas, pois passaram a entender melhor quando os alunos,
vindos das áreas rurais, relatam que não tinham como realizar pesquisas fora do
horário das aulas, ou como irem até a biblioteca pública, ou mesmo realizarem
trabalhos em equipes devido ao difícil acesso, falta de infraestrutura ou mesmo
segurança.

6.2 GRUPO DE ESTUDOS

Ao grupo de estudos foi apresentado um cronograma de trabalho e o
Caderno Temático, que pautou as reflexões sobre os conteúdos propostos. O
caderno foi elaborado por nós para esta finalidade, no intuito de aprofundar
teoricamente conhecimentos sobre a temática da evasão escolar dos alunos das
escolas públicas, estando organizado em três unidades de estudos. A primeira
unidade: direciona-se ao estudo e reflexão sobre a literatura que enfoca a realidade
da evasão escolar dos alunos trabalhadores do 1º ano do Ensino Médio noturno, um
desafio da educação brasileira. A segunda unidade: aborda o estudo e reflexão

sobre leis e documentos que estabelecem o caráter e a forma de organização do
Ensino Médio da escola pública brasileira e paranaense. A terceira unidade: destinase às reflexões junto ao corpo docente e equipe pedagógica sobre o estudo das
propostas de políticas públicas voltadas à temática, suas possibilidades e aplicações
no âmbito escolar, a fim de propor intervenções relacionando-as às expectativas dos
estudantes da primeira série do Ensino Médio do período noturno, procurando
contribuir para a permanência destes alunos na escola. O grupo de estudos teria
encontros presenciais e também contato por e-mail uma vez por semana e
aconteceria de fevereiro a maio de 2014.
O material propiciou a reflexão sobre a realidade apresentada na própria
escola, sobre os documentos oficiais que regulamentam e normatizam o
funcionamento do ensino noturno, mais especificamente o Ensino Médio e,
finalmente, possibilitou a ponderação sobre o estudo das propostas de políticas
públicas voltadas à temática, suas possibilidades e aplicações no âmbito escolar, a
fim de instigar a proposição de intervenções do corpo docente e equipe pedagógica,
relacionando-as às expectativas dos estudantes da primeira série do Ensino Médio
do período noturno, procurando contribuir para a permanência destes alunos na
escola.
Infelizmente a adesão ao grupo foi baixa, somente cinco inscritos e apenas
três concluíram os trabalhos. A expectativa era de que, pelo menos os professores
das primeiras séries do ensino médio noturno participassem, no entanto, nenhum
professor que trabalham com a referida série fez parte do grupo.
Finalizaram uma Professora, uma Pedagoga e a Diretora da instituição. A
dificuldade maior foi o fato de que os profissionais trabalham em mais de um turno
e/ou instituições dificultando a conciliação dos horários previstos para as atividades.
Essa situação reflete o fato da educação ser uma mercadoria no reino do capital “[...]
Daí a crise do sistema público de ensino, pressionado pelas demandas do capital e
pelo esgotamento dos

cortes de

recursos dos orçamentos públicos [...]”

(MÉSZÁROS, 2009, p. 16). Nesse contexto nós professores, temos cada vez menos
tempo e subsídios para aprimorarmos estudos, participarmos de atividades que nos
mantenham atualizados e perceptivos às intenções da lógica global que nos
encaminha para o trabalho alienado. Acabamos por realizar as atividades, sempre
urgentes da escola, que acabam por criar um arremedo de trabalho mecânico e sem

reflexão sobre o que seria realmente prioridade em nosso trabalho como
transformadores da sociedade.
Embora a representatividade em número

tenha sido pequena, as

contribuições dadas pelas participantes foram de grande valia, pois as reflexões
teóricas sempre eram trazidas para a realidade vivida na escola em estudo. Por
exemplo, uma das professoras participantes levantou durante as discussões que o
motivo da desistência poderia estar relacionado à falta de participação dos
responsáveis mais efetivamente na vida escolar dos alunos, a falta de limites, falta
de valorização da escola, falta de maturidade. Já a segunda professora, ao
comentar sobre os textos e vídeos abordados apresentou a seguinte percepção:
[...] A necessidade de trabalhar acaba por se sobrepor a necessidade de
finalizar a escola. O fat o de o aluno trabalhar o dia todo e ter um grande
número de atividades escolares faz com que as faltas acabem por ser
demasiadas, dificultando sua permanência na escola. Mas o trabalho não é
um problema isolado, pois adicionado a ele o aluno tem um grande número
de situações diárias para superar, como por exemplo, filhos, conflitos na
comunidade, falta de apoio familiar e c onflito na relação aluno-professor.
(Professora 2).

Esta mesma profissional sugere que os professores poderiam incentivar
mais os alunos, mostrando a eles que são capazes, ressaltando a importância do
Ensino Médio para a sua formação acadêmica e ainda que “[...] a realização de
aulas em que os alunos não sejam apenas ouvintes e sim tenham uma maior
participação, ou que tenham a oportunidade de escolher ou indicar diferentes formas
de trabalhar [...]” pode ser um caminho para se evitar o abandono e conseque nte
evasão escolar.
Além disso, a referida professora pensa ser importante a presença de
profissionais de outras áreas como: psicólogo, assistente social, por exemplo, com a
finalidade de se trabalhar de maneira mais efetiva sobre os problemas que
encontramos no meio escolar e que muitas vezes fogem do âmbito pedagógico.
Na visão da terceira participante do grupo de estudos, “[...] A escola deixou
de ter a função básica de transmitir o conhecimento científico ao aluno. A sociedade
e os alunos mudaram e a escola terá que acompanhar estas mudanças e preparar o
aluno para uma aprendizagem permanente.”. Nesse sentido, retomamos a fala de
Saviani (2003, p.157) a respeito da “hipertrofia da escola”, quando ela absorve todas
as funções educativas que, antes, se davam fora dela e que, agora, espera-se que
aconteçam dentro dela.

A professora, em questão, considera ser essencial que a escola trabalhe
com base na realidade do alunado, procurando torná-lo criativo, reflexivo e inovador.
Ainda ressalta que é “[...] necessária uma reflexão de toda a comunidade escolar
sobre o trabalho que está sendo desenvolvido na escola e quais os resultados que
estão sendo alcançados e o que se espera dela enquanto função social.”. A
professora questiona se a escola tem cumprido sua função no sentido de educar
para a cidadania crítica, ética e participativa e se a função ora exercida pela escola,
que vai além do conhecimento cientificamente elaborado, é apenas responsabilidade
da escola e seus professores, mas também questiona o papel do Estado. Ela fez a
seguinte reflexão:
[...] Não concordo quando respons abilizam apenas professor pelo baixo
rendimento do aluno ou o abandono da vida escolar. Também não estou
eximindo a escola ou o professor de suas responsabilidades. Toda a
comunidade escolar deve refletir e criar mecanismos para tornar a escola
mais atrativa, pois o retorno da educaç ão sempre é grande. Pude perceber
que em outros depoimentos há um certo arrependimento por terem
abandonado a escola, por este tempo perdido, que não volta mais. Para o
Sr. Marcelo Neri o desafio está em mudar a cabeça do jovem e fazê-lo
entender que realmente vale a pena estudar. (Professora 3)

A professora fez referência às ações do Estado no sentido da necessidade
de criar as políticas públicas que visem à melhoria da qualidade de ensino, a
valorização e formação dos profissionais da educação e à inclusão social.
Pelo estudo, a professora percebeu que os dados estatísticos apresentados
apontaram que, nos últimos 20 anos, o ingresso de alunos no Ensino Médio
aumentou, sendo que estes alunos são filhos de pais da classe trabalhadora, mas
que ainda há uma grande porcentagem de jovens entre 15 e 17 anos que não
ingressaram no Ensino Médio. Quando a idade aumenta, maior é a probabilidade de
ficar fora da escola e não concluir esta etapa. Ela conclui que é necessário buscar
alternativas para a continuidade dos estudos destes jovens. Citou redução de carga
horária no período em questão, aumentando os anos de estudos, a educação à
distância entre outros, enfatizando a que tais propostas precisam ser discutidas por
todo o coletivo escolar.
Ao finalizarmos o grupo de estudos, consideramos que devido ao modo
como a carreira e a distribuição de carga horária dos professores estão organizadas
e pelos baixos salários, muitos dos professores que desejavam participar do grupo
de estudos não puderam fazê-lo. No entanto, mesmo com um grupo pequeno a
participação foi de suma importância por termos nele a diretora geral, uma pedagoga

e uma professora, que poderão dividir os conhecimentos com os demais
professores. Ainda, no caso da direção, a reflexão produzida no grupo pode ser
incorporada ao modo de pensar as metas da instituição. Bem mais do que a
quantidade de participantes, o fundamental foi experimentar essa modalidade de
formação. As reflexões apontam que é fundamental para o ambiente escolar e para
o avanço e efetivação de políticas públicas que melhorem os resultados garantindo a
permanência dos alunos no ensino noturno, que os docentes tenham tempo para
pensar sobre os problemas específicos da realidade onde atuam.
Diante dos estudos realizados, percebemos que devido aos imprevistos de
ordem profissional e pessoal 12, cada professora do grupo teve um caminho de
raciocínio e entendimento sobre os estudos realizados. O fato de realizarmos tais
estudos e de termos adaptado os horários das participantes não possibilitou a
articulação de ideias diferentes entre as professoras e isto se refletiu nas conclusões
de cada uma. Quando compartilhamos percepções diferentes podemos ampliar
nossos conhecimentos numa troca dialógica. Parece-nos que a falta da possibilidade
de comunicação entre todas as participantes nos momentos de estudo, apenas
serviu às finalidades de uma educação pensada pela classe dominante, a qual não
deseja articulação contrárias aos seus interesses. Talvez, por esse motivo seja tão
difícil para nós, profissionais da educação, desenvolvermos qualquer atividade
relacionada à melhoria de nossa profissionalização. A terceira etapa do projeto de
intervenção visava, também, consultar os alunos.

6. 3 OS DISCENTES: O QUE DIZEM

O trabalho com os alunos ocorreu concomitantemente ao grupo de estudos.
Realizamos a explicação aos alunos do motivo da pesquisa e solicitamos a
participação voluntária para a coleta de dados através de dois questionários, para os
quais utilizamos o google drive. Nessa etapa nem todos levaram a sério a atividade,
utilizando o instrumento de pesquisa para brincadeiras e descaso. Por este motivo
julgamos necessário refazer a coleta de dados através de um questionário digitado a
ser respondido em folha de papel no modo tradicional. O mesmo foi respondido
12

Nec essitamos alterar o atendimento do grupo de estudos no decorrer do trabal ho porque uma das
participantes morava muito distante e o seu horário de trabalho diferia muito do horário do grupo e
outra participante teve seu horário de aulas modificado para o mesmo horário do grupo. Então o
grupo foi dividido, sendo que as participantes compareciam aos sábados pela manhã.

voluntariamente por 55 alunos e 34 alunas, num total de 89 alunos que estavam
presentes nos dias de aplicação nas turmas de primeiras séries do Ensino Médio
noturno, não atingindo a totalidade dos 127 alunos matriculados.
A pesquisa abordou questões como idade, gênero, com quem e onde
moram, alunos egressos e os motivos de suas desistências, suas relações com o
trabalho, se ajudam na renda familiar, motivo de estudarem à noite, quais as
percepções que eles têm sobre a importância do Ensino Médio, intenções de
continuidade nos estudos, se já abandonaram os estudos, quais as suas percepções
sobre a organização da escola no sentido de motivá-los a comparecerem às aulas,
sugestões que julgam necessárias para melhorar a qualidade do ensino no período
noturno e que podem ajudar os alunos a permanecerem na escola.
As respostas às questões abordadas no questionário revelaram que 39 dos
alunos moram na área rural, 30 alunos na sede do município e arredores (área
urbana), perfazendo um total de 69 alunos que são da área de abrangência da
escola.

Além destes, 18 alunos são de bairros que não fazem parte da área

prevista para atendimento da escola e 2 alunos não responderam sobre local de
moradia. Este resultado reafirmou que o período noturno continua atendendo aos
alunos dos bairros rurais e arredores da escola, desmistificando a ideia que alguns
professores tinham de que a escola não atendia mais a este público.
Além disso, esse trabalho acabou por nos levar a alunos egressos 13 que
responderam a um questionário específico sobre seu abandono esco lar, motivos da
desistência e motivos de seu retorno à escola, cujos dados serão apresentados a
seguir.

6.3.1 Alunos egressos

Do total de alunos que participaram da pesquisa, 6 alunos e 3 alunas
responderam que são egressos. Deixaram de responder à questão 1 aluno e 4
alunas. Quanto aos motivos apresentados para

justificar as desistências,

apareceram fatos como: trabalho, doença, falecimento na família, falta de transporte
escolar, desmotivação por repetência e notas baixas, fala desmotivadora de
professores e irresponsabilidade.
13

Alunos egressos são aqueles que já desistiram dos estudos e que acabam retornando mais tarde
ao meio escolar.

A falta de transporte escolar merece um tópico em separado, pois segundo a
UNICEF (2012, p. 19), “[...] não há dados específicos sobre quantas crianças estão
fora da escola por falta de transporte escolar, apenas sobre os alunos que
frequentam a escola e não têm acesso a esse serviço.”. Como cerca de 90% de
alunos da escola em estudo utilizam o transporte escolar para ter acesso a ela,
consideramos válida uma reflexão sobre isto, uma vez que uma das alunas egressas
citou este motivo para o seu abandono, pois não havia ônibus escolar ou de linha
convencional no bairro onde morava. Com este relato, passamos a refletir sobre
quantos outros jovens na faixa etária de 15 a 17 anos não frequentam a escola por
este motivo.
Há ainda outro fator relacionado ao transporte escolar: o trajeto percorrido
do ponto do ônibus escolar até as residências, por vezes é muito distante e não é
seguro para que os alunos façam sozinhos à noite. Isso sinaliza a falta de
segurança. O gráfico 4 apresenta os dados abordados anteriormente.
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Os motivos apresentados chamam a atenção porque são correlatos aos
apontados no estudo realizado pela UNICEF (2012, p. 18) que apresenta “[...] 40,3%
dos adolescentes de 15 a 17 anos que evadem deixam de estudar porque acreditam
que a escola é desinteressante. A necessidade de trabalho e geração de renda é
apontada como o segundo motivo, com 27,1% das respostas.” Além de citar as
barreiras quanto à oferta de vagas, transporte escolar, valorização do professor,
gravidez na adolescência entre outros fatores. (UNICEF, 2012, p. 14).
As justificativas para o retorno à escola estão relacionadas à necessidade de
concluir estudos visando um futuro ou emprego melhor, à influência dos pais e à

mudança para mais área mais próxima da escola. Tanto para os alunos egressos,
quanto para os alunos frequentadores regulares da escola, o desejo de concluir os
estudos para frequentar uma universidade, ou um curso tecnológico que lhes
possibilite um futuro melhor foi evidenciado na pesquisa. Em seguida abordaremos
as considerações sobre os alunos frequentadores regulares da escola.

6.3.2 Alunos frequentadores regulares da escola

Para o rol de alunos que apresentam frequência contínua na escola, ou seja,
nunca desistiram das atividades escolares, o motivo mais assinalado para
estudarem no período noturno foi o início no mundo do trabalho. O gráfico 5
apresenta esses dados.
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No entanto, ao analisarmos os demais motivos, percebemos que fatores
relacionados à aprovação por Conselho de Classe, médias baixas e reprovação,
somados, indicam que a maioria dos alunos migra para o período noturno devido ao
critério de seleção adotado pela escola para poder acomodar a todos, já que a
demanda de alunos é maior do que a oferta de vagas no período matutino, dessa
maneira não há possibilidade para todos os matriculados escolherem o turno que
melhor lhes caberia aos estudos.
Na coleta de dados sobre a questão do trabalho, visualizamos que: 11
alunos e 10 alunas trabalham formalmente, 24 alunos e 11 alunas trabalham
informalmente, sendo que 22 alunos e 10 alunas ajudam na renda familiar.

Registramos que 19 alunos e 14 alunas disseram não trabalhar e 1 aluno não deu
informação.
A porcentagem de alunos que trabalham (formal e informalmente) e estudam
no período noturno é de 62%. Destes, 57% ajudam na renda familiar de alguma
forma. Quanto à carga horária cumprida pelos que trabalham formalmente, poucos
relataram em nossas conversas que fazem horário de estágio, a maioria cumpre oito
horas diárias de trabalho. Quanto à conciliação entre trabalho e estudos, a maioria
dos alunos disse que não consegue conciliar o trabalho com os estudos. Já os que
relataram trabalhar como babás, cuidando de irmãos menores ou avós, conseguem
conciliar as duas atividades com tranquilidade. Todos estes resultados se
relacionam com os apresentados no documento “Iniciativa global pelas crianças fora
da escola”, quando relata as condições que favorecem as crianças e adolescentes a
permanecerem fora da escola, ou seja, situações que as colocam em risco de
abandono uma vez que “[...] a renda é um fator de exclusão [...]”, (UNICEF, 2012, p.
13). Portanto, precisamos estar atentos para o risco do abandono devido à
dificuldade, mencionada pela maioria dos alunos, em conciliar o trabalho com os
estudos.
Sobre a importância da educação escolar em suas vidas, os alunos
apontaram o desejo de dar continuidade aos estudos por meio de faculdade ou
cursos técnicos. Quanto as suas expectativas em relação à escola, as colocações
foram muito esclarecedoras, uma vez que indagados sobre o trabalho pedagógico
com o professor e sobre o trabalho da equipe pedagógica e diretiva, os alunos
acabaram agregando as respostas e o resultado foi o seguinte: 47,1% dos alunos
apontaram que mudanças nos encaminhamentos metodológicos dos professores
poderiam favorecer a permanência dos alunos na escola. As sugestões foram de
aulas diversificadas, que saiam da rotina, com participação e interação dos alunos,
aulas práticas, melhor planejadas, inovadoras/motivadoras, mais animadas e com
melhores explicações, mais descontraídas e com maior incentivo dos professores,
menos atividades para casa, novos planos de aula. Ainda 14,7% dos alunos não
responderam as questões, 7,7% disseram que não há necessidade de mudanças,
7,7% apontaram para atividades diversificadas como, gincanas, torneio de futebol,
música e skate no recreio, 4,3% sugeriram trabalhar com projetos de ensino, 4,3%
sugeriram ter menor tempo de hora aula, ter mais aulas de Educação Física e
diminuir disciplinas na grade curricular, 4,3% pensam que se os professores forem

mais colaborativos e mais pacientes ajudaria no incentivo à permanência na escola,
3,3 sugeriram melhorias na infraestrutura da escola, 5,5% disseram que pedagogos
e professores poderiam incentivar mais os alunos a permanecerem na escola
chamando-os para motivá-los. 1,1% disse que não adianta tirar o celular numa
tentativa de fazê-los prestar mais a atenção nas aulas.
Este levantamento indica que o alunado sente que é o trabalho metodológico
em sala de aula que precisa ser repensado. Diante desse resultado foi importante
discutir com os professores as considerações dos alunos.

6.4. REPASSE AO COLETIVO ESCOLAR SOBRE A COLETA DE DADOS

Em reunião com o coletivo escolar no dia 27 de junho de 2014,
apresentamos os dados do trabalho realizado até aquele momento aos professores,
funcionários, equipe pedagógica e diretiva. Ao apresentarmos cada tópico levantado,
houve a troca de impressões com o coletivo escolar, que demonstrou muito
interesse nos resultados e participou com análises sobre tais resultados. Um dos
tópicos que foram levantados foi a questão sobre a dificuldade de aprendizagem dos
alunos da série e período estudado que refletem na dificuldade da permanência dos
alunos na escola. Esta análise foi relacionada aos critérios de organização de
turmas, adotado pela escola citados anteriormente. Houve a sugestão de se inverter
a situação deixando os alunos com dificuldades de aprendizagem no período
matutino, mas se esbarrou na questão de idade do alunado e a resistência dos pais
de alunos que têm melhor desempenho no aprendizado.
Ao repassarmos a porcentagem 62% de alunos que trabalham, também
observamos que a maioria dos profissionais não tinha noção deste dado. Não
relacionavam o trabalho informal como algo de relevância que pode interferir no
aprendizado e na permanência destes alunos na escola. A partir destes
esclarecimentos, fizemos algumas sugestões de mudanças na prática docente.
Outro aspecto que nos chamou a atenção foi um certo constrangimento dos
alunos para relatar que trabalham na lavoura, ou na construção civil. Isso indica que
eles se sentem inferiorizados pelas condições de trabalho braçal. Este fato poderia
ser melhor explorado pelos docentes e direção no sentido de valorizá-los enquanto
trabalhadores rurais. A valorização do tipo de trabalho e origem desses alunos
parece ser condição inicial na abordagem pedagógica para que possamos traçar

novos caminhos de interação entre eles e a escola, visto que os professores que
moram ou já moraram na área rural estabelecem vínculos positivos com eles o que
produz uma relação pedagógica mais efetiva.
7 PROPONDO MUDANÇAS PRAXIOLÓGICAS JUNTO AO CORPO DOCENTE

Numa intervenção pedagógica pautada nos anseios apresentados pelos
alunos, propusemos aos docentes da série em questão, que estabelecessem uma
conversa com os alunos apresentando os conteúdos referentes ao 3º bimestre e
possibilitassem a participação dos mesmos na sugestão de atividades relacionadas
a estes conteúdos. Dos nove professores da série, apenas uma professora se
mostrou aberta à tentativa de fazer um planejamento com a participação dos alunos.
Outros ignoraram a conversa e uma apresentou resistência sem analisar a proposta
com mais aprofundamento.
Tudo isto, nos levou a analisar a atitude dos professores como parte de uma
concepção de educação onde não se utiliza o diálogo, nem se permite a participação
dos discentes, numa pedagogia tradicional na qual, segundo Saviani (1983, p. 19),
“[...] A escola se organiza, pois como uma agência centrada no professor, o qual
transmite, segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos alunos. A estes cabe
assimilar os conhecimentos que lhes são transmitidos”. Isto não condiz com as
Diretrizes Curriculares da Educação Básica da Secretaria de Educação do no
Estado do Paraná, que apresenta fundamentação nas teorias críticas da educação:
Para as teorias críticas, nas quais estas diretriz es se fundament am, o
conceito de contextualização propicia a fo rmação de sujeitos históricos –
alunos e professores – que, ao se apropriarem do conhecimento,
compreendem que as estruturas sociais são históricas, contraditórias e
abertas. É na abordagem dos conteúdos e na escolha dos mét odos de
ensino advindo das disciplinas curriculares que as inconsistências e as
contradiç ões presentes nas estruturas sociais são compreendidas. Essa
compreensão se dá num proc esso de luta política em que estes sujeitos
constroem sentidos múltiplos em relação a um objeto, a um acontecimento,
a um significado ou a um fenômeno. Assim, podem fazer escolhas e agir em
favor de mudanças nas estruturas sociais. (DCE, 2008, p. 30)

Dessa maneira, as intenções de participação do aluno nas sugestões de
como o conteúdo disciplinar lhes seria mais contextualizado e significativo acabou
sendo descartada pela quase totalidade de professores da série em estudo. Além
desta dificuldade, também enfrentamos alguns problemas pertinentes à relação

professor-aluno e professor-direção do turno. Por várias vezes conversamos com a
direção e a coordenação pedagógica tentando intervenções de cunho pedagógico
com o professor e a turma, mas somente no final do mês de outubro de 2014
conseguimos um diálogo com a direção e a coordenação para definirmos estratégias
de trabalho com o professor e os alunos. Essa morosidade e animosidade acabaram
gerando uma intervenção tardia que poderia ter sido mais eficaz tanto para o
professor, quanto para os alunos, se tivesse acontecido anteriormente. Não
podemos afirmar que o número de desistentes desta série tem relação apenas com
este fato, mas se tivéssemos feito a intervenção logo no início do problema, talvez o
número de alunos desistentes fosse menor. A seguir relatamos a prática educativa
de uma das professoras da série estudada e que estão de acordo com as sugestões
dadas pelos alunos.

7.1 A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NAS MUDANÇAS METODOLÓGICAS
A partir da pesquisa realizada junto aos alunos, lançamos a proposta aos
professores que trabalham com a série no período noturno para alterarem suas
práticas metodológicas considerando a participação dos alunos no plano de trabalho
docente. Apenas uma professora, de biologia, aceitou esse desafio. As estratégias
que a professora adotou a partir da conversa com os alunos foram as seguintes: a)
Utilização do livro didático para ilustrar as explanações teóricas com pesquisa e
prévia leitura, incentivando o aluno a tomar a iniciativa para as discussões orais,
subsidiando os conhecimentos para as devidas intervenções durante as aulas; b)
Utilização de recursos midiáticos (Power point) como introdução e desenvolvimento
dos conteúdos, geralmente associado ao livro didático ou um roteiro de estudos
elaborado para que os alunos possam completar no decorrer da explicação do
conteúdo teórico; c) Uso desses roteiros de estudos com pequenos textos que
tragam para a contextualização e aplicabilidade do assunto em discussão,
acompanhado de questões que instiguem à reflexão e pesquisa sobre a temática, o
que resulta em uma melhor fixação e capacidade de análise contextual; d)
Incorporação de atividades alternativas que podem representar o uso prático de
técnicas mais sofisticadas de laboratório ou de técnicas laboratoriais, estimulando a
curiosidade e a busca por mais informações, além de uma melhor compreensão da
rotina de um laboratório; e) Aulas práticas de laboratório e de campo que são

registradas em forma de relatórios e com pesquisa complementar, em grupo e
discussões dos resultados.
Estas estratégias foram coerentes com às sugestões dadas pelos alunos em
nossa pesquisa. Um fato relevante quanto às aulas da referida professora é que ela
consegue ter uma boa relação com o grupo, inclusive nas turmas consideradas mais
“indisciplinadas” por outros professores. Fato que reafirma a necessidade de
práticas mais adequadas ao torno e também reitera a importância de aulas bem
planejadas.
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso objetivo primeiro foi o de averiguar as possíveis causas ou fatores
que levam à evasão escolar dos alunos matriculados nesta série/turno, bem como
verificar as perspectivas dos estudantes em relação à escolarização e suas
sugestões e percepções em relação ao fenômeno estudado. Os resultados obtidos
apontaram que a evasão escolar desse grupo estudado pode ter relação com os
critérios de formação de turmas adotados pela escola, bem como pelas questões
metodológicas desenvolvidas pelos professores além das precárias condições de
acesso dos alunos à escola.
Nas sugestões abordadas no questionário, 46% deles apresentaram
sugestões de mudanças referentes às metodologias adotadas pelos professores,
mostrando que se sentem desmotivados pela descontextualização dos conteúdos
trabalhados, pela falta de professores mais dinâmicos, menos estressados, mais
bem preparados para o ofício; também, pela falta de aulas que considerem mais
participação deles enquanto sujeitos de seu aprendizado. Além disto, relataram que
gostariam de uma escola com melhor infraestrutura na quadra de esportes, tempo
maior de intervalo para o lanche, lanche mais consistente, pois muitos trabalham e
vêm direto do trabalho para a escola.
Em relação a isto, chamou-nos a atenção a resistência de alguns
profissionais da escola ao diálogo entre professores, equipe pedagógica, direção e
alunos sobre a prática docente. Fato que dificultou ações dialógico-propositivas para
uma mudança praxiológica visando minimizar o abandono e a evasão escolar destes
alunos, distanciando-nos do proposto no início do trabalho. Apenas uma professora

aceitou nossa sugestão de discutir com os alunos metodologias referentes aos
conteúdos que desenvolveria no terceiro bimestre.
Devido a esta falta de diálogo , não colocamos em prática as demais
sugestões dialógico-propositivas que eram: a) promover diálogo com empresários,
no sentido de trabalharmos com margem de tempo adequado aos alunos para
saírem de suas atividades sem prejudicar a entrada no colégio; b) estreitar vínculo
com estas entidades no sentido da valorização da educação escolar, sugerindo que
viabilizassem um tempo para o estudo destes jovens no local de trabalho,
convencionando a cobrança dos resultados escolares; c) dialogar com as famílias
dos alunos de maneira mais efetiva. Mas, a resistência à participação do aluno, não
na escolha de conteúdos e sim nas formas que eles podem ser trabalhados,
desencadeando um vínculo de respeito com os docentes, no sentido de considerar
estes estudantes agentes no seu processo de aprendizagem, nos remete à questão
de que, na escola, o trabalho alienado também está presente.
Esse distanciamento de comunicação e trabalho individualizado divide o
coletivo e impede um trabalho em conjunto em prol de avanços em favor do alunado.
Isto serve de reflexão ao coletivo escolar, pois estamos preocupados com um
processo histórico imposto “[...] mas pelo próprio trabalho, é possível superar a
alienação com uma reestruturação radical de nossas condições de existência há
muito estabelecidas e, por conseguinte, de “toda a nossa maneira de ser”.”.
(MÉSZÁROS, 2008, p. 60). Dessa forma seria possível desenvolver uma prática
educativa, fundamentada em metodologias diferenciadas, que
aprendizagem e

a

avaliação

significativas, que

valorizem a

estejam voltadas

para

a

emancipação do sujeito no sentido de viabilizar uma formação transformadora fim
precípuo da educação escolar. Enquanto a escola trabalhar em favor da perspectiva
burguesa, continuaremos tendo índices de abandono e consequente evasão escolar,
pois o aluno não se sente como agente no processo de aprendizado, nem como
agente transformador da sociedade.
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