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RESUMO 
 

O Colégio Estadual Professora Hercília França do Nascimento  enfrenta um problema 
grave: o abandono escolar, aspecto de que trata esse trabalho. As inquietações frente ao 
abandono escolar surgem no meio docente frente aos desafios que o tema nos impõe. Assim 
sendo os objetivos deste estudo são os seguintes: Averiguar se as condições de 
aprendizagem estão diretamente relacionadas aos problemas de abandono escolar. Estudar se 
questões de ordem social, econômica e familiar  favorecem a existência do abandono escolar. 
Analisar a relação existente entre o contexto social-político-econômico do educando, da escola e 
do professor e suas implicações para o abandono escolar. Debater se os processos didáticos 
metodológicos e curriculares utilizados pelos educadores corroboram para a existência dos 
elevados índices de abandono do estabelecimento. Determinar de que forma as Políticas Públicas  
contribuem  para a existência do  Abandono Escolar através de estudos da história e da filosofia 
da educação. Para discutir este tema no âmbito escolar optamos por desenvolver atividades com 
professores e alunos, através de cursos de capacitação e palestras. Ao final da produção didático 
pedagógica concluímos que  toda causa tem um efeito, neste caso a ausência do aluno não passa 
de um efeito cuja causa é resultado da má qualidade da educação básica paranaense. Os índices 
estatísticos do IDEB e os resultados do ENEM mostram um sistema doente. O abandono escolar 
não passa de um efeito cuja causa está na má qualidade do ensino público. 
 

 

PALAVRAS – CHAVE: Educação.  Abandono Escolar. Ensino Médio.  

 

1 INTRODUÇÂO: 

Neste artigo vamos tratar do abandono escolar dos alunos do ensino 

médio, onde o problema maior apresenta-se no período noturno. Este texto é 

resultado de um estudo efetuado durante o PDE onde, durante o primeiro ano de 

estudo elaboramos um projeto com algumas propostas de trabalho que deveriam 
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ser aplicadas na prática. Este trabalho prático é denominado de Produção 

Didático Pedagógica e foi aplicado no primeiro semestre deste ano.  

Após a implementação deste plano passamos à terceira fase do PDE onde 

compartilhamos com alguns colegas da Rede Estadual de Educação Paranaense 

alguns materiais previamente selecionados, o projeto, a produção didática e os 

resultados alcançados através de todo este processo.  

A fase final é a produção deste artigo, assim sendo o mesmo será 

subdividido em duas partes. Na primeira parte iremos abordar o tema através de 

uma fundamentação teórica entremeado com dados estatísticos sobre o 

abandono escolar, especialmente àqueles referentes ao colégio objeto deste 

estudo e onde aplicamos nossa proposta de trabalho. 

A segunda parte vai contemplar os resultados práticos alcançados e os 

percalços encontrados pelo caminho buscando apresentar os atuais desafios e 

possibilidades quando o assunto é combate ao abandono escolar.  

 

2 ABANDONO ESCOLAR DOS ALUNOS DE ENSINO MÉDIO: Um Olhar 

Crítico.  

O abandono escolar é como uma ferida aberta no seio da sociedade 

mostrando que o sistema educacional brasileiro está doente. Ao longo dos anos 

as políticas educacionais ampliaram a oferta de vagas nas escolas públicas e 

tornaram o ensino médio parte da educação básica, mas não tem dado conta de 

superar as defasagens de aprendizagem da sua população. “Do ponto de vista da 

democratização da escola, trata-se hoje de assegurar aprendizagens reais e não 

apenas tempo de escolaridade, a democracia exige eficácia e qualidade. 

(BENAVENTE, et al, 1994, p. 32). 

Dados da UNESCO apontam que o abandono escolar não é um problema 

isolado de uma dada região ou de um único estabelecimento, antes atinge todos 

os estados da federação, e suas maiores vítimas são os estudantes do ensino 

médio: 

Dos adolescentes com idade entre 15 e 17 anos, 1.539.811 estão fora da 

escola (14,8% dessa população). O maior contingente em termos 

absolutos está na Região Nordeste, com 524.114 adolescentes; em 

seguida, vem a Região Sudeste, com 471.827. O menor contingente, 

130.637 adolescentes, está na Região Centro-Oeste. Em termos 

proporcionais, a região com mais adolescentes de 15 a 17 anos fora da 



escola é a Sul (17,1%), seguida da Centro-Oeste (16,7%). (UNESCO, 

2012 – p. 35). 

 

A  prática pedagógica dos estabelecimentos de ensino médio, de norte a 

sul do pais, mostram que para os educandos do período noturno a situação é 

ainda mais alarmante, visto que os mesmos estão ainda mais vulneráveis quando 

se trata da qualidade da educação, como demonstraremos ao longo deste estudo. 

Ao tratar da Educação, o Capítulo III da Constituição da República Federativa do 

Brasil diz o seguinte:  

Art. 206. O Ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; [...] 
Art. 208. O dever do estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de:  
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando; (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL, 2005, P. 148-149). 

 

O abandono escolar trás à tona o problema da má qualidade da educação, 

pois já não basta apenas manter o estudante na escola. Ao longo dos anos o 

governo foi ampliando o número de vagas, mas os índices estatísticos 

comprovam que não houve melhoras significativas na aprendizagem dos alunos. 

 

QUADRO 1 – IDEB PARANÁ 

 IDEB observado Metas Projetadas 

Est

ado 

2005 2007 2009 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Par

aná  

3.3 3.7 3.9 3.7 3.3 3.4 3.6 3.9 4.2 4.6 4.9 5.1 

FONTE: INEP, 2015. 

 

Percebe-se que no Estado do Paraná o  índice do IDEB vem oscilando 

entre altos e baixos, sendo que em 2013 teve uma queda significativa, 

aproximando-se ao índice de 2005, inferior, portanto que 2007, 2009 e 2011. 

Nesta perspectiva, se em oito anos não foi possível atingir a meta esperada, 

dificilmente alcançaremos a proposto para 2021 considerando que são apenas 

mais seis anos.  Estes dados demonstram que o Paraná não tem conseguido 

cumprir o disposto no Art. 3º da LDB, onde diz que “O ensino será ministrado com 

base nos seguintes princípios: [...] IX; garantia do padrão de qualidade”. (LDB,lei 

9394/96, 2002, p. 28).   



 

 

QUADRO 2 - Rendimento Escolar – Col. Est. Profª Hercília França do Nascimento 

Indicadores  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aprovação   

Ensino Médio 75,2% 72% 73,6% 80,2% 72,9% 80,9% 79,6% 

Reprovação   

Ensino Médio 11,3% 17,8% 11,8% 9,3% 9,5% 8,2% 14,5% 

Abandono   

Ensino Médio 13,5% 10,2% 14,6% 10,5% 17,6% 10,9% 5,9% 

FONTE: SEED/PR, 2013.  

 

Observa-se que no ano de 2013 diminuiu o índice de abandono no Col. 

Est. Profª Hercília França do Nascimento, porém aumentou o índice de 

reprovação, ou seja, não ouve melhora na aprendizagem dos alunos, visto que 

apenas houve uma inversão estatística entre abandono e reprovação. Com base 

na tabela acima, se levarmos em consideração as taxas de reprovação e 

abandono, que juntas representam o fracasso escolar dos alunos do ensino 

médio do Col. Estadual Profª Hercília França do Nascimento de Mangueirinha 

obteremos os seguintes índices entre os anos de 2007 e 2013: 

 

Fonte: Secretaria do Colégio, 2013. 

 

Percebe-se que o estabelecimento de ensino estudado vem se mantendo 

ao longo dos últimos anos com uma defasagem na aprendizagem e na freqüência 

de seus alunos em torno de 20% podendo chegar próximo aos 30% dependendo 

do ano.  

Os dados de reprovação e abandono precisam ser considerados em seu 

conjunto porque muitos dos alunos que reprovam o fazem por falta de freqüência 

escolar, ou pelo número elevado de faltas  ou porque estas faltas o prejudicam na 

QUADRO 3 -  Taxas de reprovação e abandono dos alunos do ensino médio do Col. 

Estadual Profª Hercília França do Nascimento de Mangueirinha 

Reprovação e 

abandono 

Somados 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

24,8% 28% 26,4% 19,8% 27,10% 19,10% 20,4% 



aprendizagem já que não há seqüência pedagógica em seu aprendizado devido a 

ruptura didática na apreensão dos conteúdos causadas por suas ausências. 

 

QUADRO 4 - Rendimento Escolar - Dados Preliminares - Ano 2013 – Col. Estadual Profª 

Hercília França do Nascimento.  

Total de aprovados 

Ensino/ série Total de 

aprovados 

Aprovados por 

conselho de classe 

Taxa de 

reprovação  

Taxa de 

abandono 

1ª Série  71,73%  18,25%  18,85%   9,42% 

2ª Série  79,17%  18,80%  15,48%   5,36% 

3ª Série  82,61%   7,24%  13,59%   3,80% 

Total do Ensino  77,72%  14,45%  16,02%   6,26% 

FONTE: SEED/PR, 2013.  

 

Se formos considerar o Total de aprovados por Conselho de Classe, de 

reprovados e de abandono do Col. Estadual Profª Hercília França do Nascimento 

no ano letivo de 2013, este total chega a 36,73%, ou seja, obtiveram êxito apenas 

63,27% dos alunos, haja visto que os alunos aprovados por conselho de classe 

tiveram problemas de aprendizagem ao longo do ano letivo e precisaram  

conceito positivo dos professores no conselho de classe final para obter sua 

aprovação. 

Há mais artigos sobre o fracasso escolar, mas, em sua maioria, 
reportam-se à educação fundamental e tratam a evasão e a repetência 
indistintamente como fatores de fracasso. Dessa forma, a análise da 
evasão perde a especificidade necessária à sua plena compreensão, 
especialmente no que diz respeito aos indicadores mais relevantes para 
a identificação de suas causas. (DORE E LÜSCHER  2011, p. 11). 

 
QUADRO 5 - Rendimento Escolar - Dados Preliminares - Ano 2014 - Col. Estadual Profª 

Hercília França do Nascimento. 

Taxa de Aprovação 

Ensino/Série 
Ensino Médio Regular 

Total de 

Aprovados 

Aprovados por 

Conselho de Classe 

Taxa de 

Reprovação 

Taxa de 

Abandono 

1ª Série  66,51%  39,72%  13,68%  19,81% 

2ª Série  69,15%  18,46%  10,64%  20,21% 

3ª Série  73,58%  17,95%   7,55%  18,87% 

Total do Ensino  69,41%  26,03%  10,91%  19,68% 

FONTE: SEED/PR, 2014.  

 

 Tendo como base a mesma linha de raciocínio utilizada para análise dos 

dados do ano de 2013, se formos considerar o total de aprovados por Conselho 



de Classe, de reprovados e de abandono do Col. Estadual Profª Hercília França 

do Nascimento no ano letivo de 2014, este total chega a  56, 62%, onde em 2013 

o índice foi de 36,73%, um aumento de 19,89 no índice de fracasso escolar dos 

alunos de um ano para o outro.  

 

O perfil do aluno em risco revela em geral um atraso escolar importante, 
ausência de ambições escolares, ausência de interesse pela escola, 
pelas matérias e pelas aulas e ambições quanto ao mundo do trabalho. 
O aluno em risco é em geral mais velho que os colegas do mesmo grau 
de ensino, não parece ser apoiado pela família, vive num meio familiar 
intelectualmente desfavorecido e tem, claro, um rendimento escolar 
insuficiente. (BENAVENTE, et al, 1994, p. 29).  

 

Assim sendo, no ano letivo de 2014, no  Col. Estadual Profª Hercília França 

do Nascimento apenas 43,38% dos alunos passaram efetivamente de ano, ou 

seja, 56,62% dos alunos enfrentaram algum tipo de dificuldade na busca pelo 

sucesso educacional. “Estudos mostram que apenas 40% dos alunos formados 

no equivalente ao ensino médio apresentam um nível de aprendizagem 

satisfatório”. (BARROS, 2014, p. 94). 

Ao  analisar as tabelas de rendimento escolar do colégio estudado nos 

anos de 2013 e 2014 percebemos que os problemas de aprovação por conselho 

de classe, reprovação e abandono escolar são mais intensos nos primeiros anos 

do ensino médio, seguidos pelo segundo e pelo terceiro ano respectivamente. Ou 

seja, quanto mais o aluno avança nos estudos, menos chances de abandono ou 

de fracasso escolar.  

 
Não é razoável acreditar que um país possa se desenvolver sem contar 
com um povo instruído. E nisso estamos bastante atrasados. Um 
levantamento do economista Jorge Arbache, da Universidade de Brasília 
(UnB), mostra que os brasileiros só atingiram a média de 7 anos e meio 
de estudo em 2000 – um século depois de países como Estados Unidos 
e Canadá chegarem a esse nível. (BARROS, 2014, p. 97). 
 
 

Não podemos falar de abandono escolar, sem falar em qualidade do 

ensino, e os índices do Ensino Médio do Colégio Estadual Professora Hercília 

França do Nascimento não diferem dos índices gerais tanto estaduais como 

federais da mesma faze de escolaridade. As políticas públicas para a educação 

básica brasileira precisam estar voltadas para o combate ao abandono escolar  

que dar se-á através das melhorias na qualidade do ensino:   

 



Se durante muitos anos se confundiu a democratização com o 
desenvolvimento da escolarização (democratização de acesso), sabe-se 
hoje que a democratização exige atenção aos percursos e estruturas e 
aos resultados – conteúdos, pedagogias, avaliação, certificações e 
saberes – (democratização de sucesso). (BENAVENTE et al, 1994, p. 
31). 
 
 

Não basta pesquisas de dados realizadas pelo INEP,  provas como o 

Enem e a Prova Brasil para melhorar este quadro. Estatísticas por si só não 

mudam a realidade. É preciso uma discussão séria sobre o problema com 

diferentes segmentos da sociedade com vistas a uma superação do atual quadro, 

afinal  “... a gênese da escola e todas as implicações de seu funcionamento para 

o homem de hoje ainda não estão suficientemente analisadas”. (CARVALHO, 

2001, p. 17).  

  Este debate precisa envolver além do Ministério da Educação (MEC) e as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, as universidades, os 

professores, pais, alunos e demais interessados,  indiferente de partidarismo. “Um 

dos problemas do setor público que se refletem negativamente na  qualidade da 

educação é a dificuldade de pensar a longo prazo. Geralmente, as mudanças nos 

governos põem por terra as tentativas de planejamento”.  (BARROS, 2014, p. 98).  

Urge a necessidade de políticas públicas que visem mudanças para a fase do 

Ensino Médio, estas mudanças, no entanto, precisam ser discutidas com todos os 

professores e especialistas da educação. Não são propostas como o “PACTO” 

(Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio) aplicados através de 

projetos como os propostos pelo PROEMI (Programa Ensino Médio Inovador)  

que trarão mudanças para as dificuldades de acesso, permanência e 

aprendizagem:  

Ora, com minha experiência como educadora ouso acreditar que não 

basta dizer legalmente que agora o ensino médio é parte da educação 

básica e delinear uma porção de parâmetros curriculares para serem 

seguidos sem antes fazer um sério trabalho de compreensão de como 

está a escola, diurna e noturna. (ABDALLA, 2004, p. 18). 

 

O PROEMI do Col. Est. Prof. Hercília França do Nascimento está sendo 

aplicado por um conjunto de projetos assim desenhados:  

 

Neste primeiro momento duas ações estratégicas estão articuladas, o 
redesenho curricular, em desenvolvimento nas escolas por meio do 
Programa Ensino Médio Inovador – proEMI e a Formação Continuada de 
professores do Ensino Médio, que inicia no primeiro semestre de 2014 a 



execução de sua primeira etapa. O Programa Ensino Médio Inovador- 
ProEMI, é a estratégia do Governo Federal para induzir as escolas à 
elaboração do redesenho dos currículos do Ensino Médio para a oferta 
de educação de qualidade com foco na formação humana integral. Neste 
sentido, busca materializar as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio (Resolução CEB/CNE no 2, de 30 de janeiro de 2012). O 
programa tem foco na elaboração, por parte da escola, de projeto de 
redesenho curricular (PRC) que apresente na perspectiva da integração 
curricular, articulando as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e 
da tecnologia, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio. (MEC, 2013). 
 

Certo é que são urgentes medidas que visem a melhoria da Educação, 

especialmente o Ensino Médio, mas o que precisamos compreender é que os 

problemas que o Ensino Médio enfrenta referentes ao abandono escolar, às 

dificuldades de aprendizagem e a distorção idade/série tem sua origem em outros 

momentos da vida educacional do estudante que vem repercutir aqui. Saviani  

ressalta que “...para existir a escola não basta a existência do saber 

sistematizado. É necessário viabilizar as condições de sua transmissão e 

assimilação”.   ( SAVIANI, 1992, p. 26). 

O que precisamos são de políticas públicas que invistam na valorização e 

na formação inicial do professor de “toda a educação básica” em especial àqueles 

que lecionam nas séries iniciais do ensino fundamental, nas creches e pré-

escolas, pois dificuldades de aprendizagem que ali se originarem “não” serão 

sanadas em outras fases do ensino. Não serão cursos de formação continuada 

que darão conta das defasagens profissionais que o educador trás consigo, é 

preciso políticas diferenciadas para os cursos de formação de professores já na 

graduação, para que,  aí sim a formação continuada venha colaborar para o seu 

bom desempenho profissional.  

 

Um outro ponto comum aos fenômenos de abandono, qualquer que seja 
a sociedade em que ocorrem, é que as suas causas são múltiplas, 
internas e externas à instituição escolar, mas é ponto assente entre os 
especialistas que não vale a pena querer manter os jovens cada vez 
mais na escola se nela não ocorrem transformações que a tornem 
estimulante para quem nela vive. (BENAVENTE, et al, 1994, p. 27). 
 
 

Para que o aluno ache a escola estimulante precisamos de mudanças 

estruturais para o Ensino Médio, com uma proposta curricular que chame a 

atenção e  desperte suas melhores habilidades, com professores formados para 

todas as áreas. Estudos demonstram que defasagens na aprendizagem seguem 

o aluno por toda a vida, inclusive no Ensino Superior. “A rede de ensino superior 

http://pactoensinomedio.mec.gov.br/images/pdf/resolucao_ceb_002_30012012.pdf
http://pactoensinomedio.mec.gov.br/images/pdf/resolucao_ceb_002_30012012.pdf
http://pactoensinomedio.mec.gov.br/images/pdf/resolucao_ceb_002_30012012.pdf


Kroton, com mais de um Milhão de alunos, constatou que 25% dos estudantes 

matriculados desistem do curso no 1º ano. O motivo: falta de base suficiente para 

acompanhar o conteúdo das aulas”.  (BARROS, 2014, p. 100). 

 Isto demonstra que o abandono escolar está também relacionado às 

dificuldades de aprendizagem. O aluno que não consegue acompanhar o 

desempenho da turma e o raciocínio do professor sente-se constrangido por sua 

situação e acaba evadindo-se da sala de aula:  

 

Os jovens, embora dentro do espaço escolar, permanecem cada vez 

menos dentro das salas de aula, parecendo cada vez mais desmotivados 

em relação aos estudos, mais desanimados com relação à escolaridade 

como meio de ascensão social e mais distantes de seus professores, 

resvalando, muitas vezes, para uma interação francamente conflituosa 

em que uns parecem incapazes de ouvir as razões dos outros.  

(ABDALLA, 2004, p. 16). 

 

            Com baixo rendimento, esta parcela dos estudantes acaba se tornando 

mão de obra barata e desqualificada, gerando uma parcela de excluídos sociais 

que não se sentem capazes de lutar por seus direitos e de se organizarem 

politicamente, e tem sua dignidade seriamente afetada. “... geralmente ignoramos 

os alunos que não conseguem corresponder a os padrões vigentes. Há quem 

diga até que uma taxa de dissidência de 1 ou 2% pode ser aceitável. Mas para 

uma criança que abandona a escola, a taxa de dissidência é de 100%”. (Schargel, 

2002, p. 11).  

Considerando  ainda a Constituição da República Federativa do Brasil:  

 

Art 214. A lei estabelecerá o plano nacional da educação, de duração 
plurianual visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em 
seus diversos níveis e á integração  das ações do Poder Público que 
conduzam à: 
I  - erradicação do analfabetismo; 
II – universalização do atendimento escolar; 
III- melhoria da qualidade do ensino; 
IV – formação para o trabalho; 
V- promoção humanística, científica e tecnológica do país; 
(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 2005, P. 
151). 

 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil foi publicada no Diário 

Oficial da União no dia 05 de Outubro de 1988, ou seja, a 27 anos. Os dados aqui 

apresentados demonstram que estamos muito aquém do esperado quando se 



trata de universalização e da qualidade do ensino, portanto “... o abandono 

escolar é uma questão de responsabilidade política, social e institucional que 

interroga as políticas sociais (e as práticas escolares)”. (BENAVENTE, et al,  

1994, p. 30). 

A prática escolar comprova que o abandono escolar atinge em maior 

proporção os alunos que estudam no período noturno, mas isso não significa que 

os alunos dos períodos matutino e vespertino estejam tendo melhores resultados 

em termos de aprendizagem. “A escola é quase exclusivamente um “aparelho de 

distribuição” dos indivíduos em categorias sociais predeterminadas. Favorece os 

já favorecidos, exclui, repele e desvaloriza os já desfavorecidos”. (CARVALHO, 

2001, P. 19).  

           A afirmação acima toma como base os resultados obtidos pelos estudantes 

no ENEM, já que ao longo dos anos pouquíssimos estudantes têm conseguido 

resultados satisfatórios no mesmo, seja de qual turno for. Abdalla (2004), ao 

pesquisar a relação entre pais e filhos que freqüentam a escola noturna percebeu 

que os pais dos alunos da escola pública, em sua maioria, pensa não ter direito 

de questionar a educação que seu filho recebe na escola, com os pais do período 

noturno esse problema é ainda mais grave, já que a maioria é assalariada de fato, 

ou seja, diferentemente dos pais dos alunos do diurno, que às vezes tem um 

“emprego melhor”, os pais dos alunos que estudam à noite são ainda mais 

pobres, oriundos dos bairros mais carentes da cidade:  

Em minha experiência de trabalho [...]  percebi que, mesmo que um pai 
ou uma mãe entrassem pouco à vontade pela porta adentro, e 
freqüentemente não sabia exatamente em que série estava seu filho ou 
filha, sempre se orgulhavam de seus filhos “estarem na escola”. [...] 
Mesmo os que poderiam ir às reuniões não comparecem, muito mais por 
timidez que por descaso. [...] 
Parece-lhes sempre que, se foram chamados, é porque seus filhos 
devem ter “aprontado alguma coisa”, sentem-se angustiados porque 
acham que vão passar vergonha. [...] 
Quando são chamados pelas razões temidas, vão logo explicando que 
seus filhos já trabalham e que são responsáveis por si mesmos, mas 
acrescentam que não foi essa a educação que lhes deram[...]  
Depois pedem desculpas e vão embora, cabisbaixos como se fossem 
culpados de alguma coisa que nem sabem bem o que seria, 
inconscientes de que existem falhas e mazelas na escola, que para eles 
é sempre boa. Acreditam que o insucesso escolar dos filhos é culpa dos 
próprios jovens, que se mostram mal educados, “bagunceiros”, 
agressivos, etc. (ABDALLA, 2004, p. 34 -36). 

 
 



Abdalla (2004) percebeu ainda que este educando já está inserido no 

mundo do trabalho e possui características diferenciadas tendo maior 

independência em relação aos pais. Esta condição de independência faz deste 

aluno um ser mais crítico e mais difícil de se convencer e de se submeter às 

regras das instituições de ensino: 

 

Ao recordar essas cenas, fica-me cada vez mais claro que os alunos do 
noturno estão sós na luta por uma escola melhor, porque a família, 
infelizmente, não tem condições de ajudá-los, pois, acredita que a escola 
é sempre boa e certa, repreende os filhos, reforçando neles uma visão 
conformista. Porém acredito que nem tudo está perdido, porque os 
jovens escapam a esse esquema e, a revelia do que lhes ensinam as 
famílias, assumem atitudes de rebeldia e mostram de muitas maneiras o 
seu descontentamento com a escola. Ora, descontentamento leva a 
recusa e recusa leva a mudanças. Quando isto me vem à mente, ocorre-
me que a situação caótica da escola noturna pode ter seus aspectos 
positivos, pois se as  famílias lutam pela preservação do espaço escolar 
para seus filhos, estes, ainda que inconscientemente, lutam para 
transformar esse espaço em um lugar que acreditam vale a pena 
freqüentar. (ABDALLA, 2004, p. 36). 

 

Cremos que o estudante que abandona a escola está “em greve” com o 

sistema educacional, é uma forma de se rebelar não só com a escola, mas com a 

sociedade como um todo da qual se sente muitas vezes excluído e explorado. “O 

saber é um direito e um instrumento de participação social e a privação de saber 

encerra os cidadãos em círculos de desigualdades”. (BENAVENTE, et al, 1994, p. 

31). 

Através desta “fuga” ele expressa seu descontentamento com os 

conteúdos com os quais nem sempre se identifica; com alguns professores que 

muitas vezes não tem paciência com suas dificuldades; com outros professores 

porque faltam e por mais que eles achem “legal” a aula acabar mais cedo se 

sentem desrespeitados já que eles  próprios deslocaram-se até ali;  “O educando 

nota, sem maior dificuldade, que o educador se comporta freqüentemente de 

forma desonesta e insincera. Vê com toda clareza que este viola, a todo 

momento, as normas e os princípios que pretende fazer respeitar”. 

(WILLAMARÍN, 2002, p. 166). 

A condição social do aluno também contribui para que ele se ausente da 

escola, pois muitas vezes sentem vergonha da pobreza em que vivem, da baixa 

escolaridade dos pais que acaba gerando a  exclusão social da qual são vítimas e 

nem sempre compreendem o porque, afinal “...uma escolaridade mal vivida 



constitui uma pesada experiência de frustração e fracasso, de impotência, de 

dissimulação e de fuga”. (BENAVENTE, et al, 1994, p. 32). 

Neste sentido, é certo que as mudanças para combater o abandono 

escolar envolvem as políticas públicas, mas envolvem também a formação moral 

do educando, que se dá pela observação do mundo que o cerca e da sociedade 

onde está inserido, e nisto a família e a escola possuem papel primordial:  

 

No mundo atual, a maioria dos pais, educadores, líderes, cientistas, 
pesquisadores, políticos, governantes, e mesmo pregadores, parece ter 
esquecido a incongruência entre o que se faz e o que se diz é fatal para 
a formação moral dos educandos, sejam adultos, sejam crianças. Eles 
percebem quando as teorias que lhes são ensinadas estão em 
desacordo com o comportamento observado na prática.  As diferenças 
podem ser sutis, e os indivíduos podem não reconhecê-las 
conscientemente, porém isso não impede que seus efeitos negativos 
ocorram. Pelo contrário, quando os exemplos ou mensagens 
incongruentes são captados pelas vias inconscientes, sua ação 
desagregadora é ainda mais perniciosa do que seria se os indivíduos 
tivessem plena consciência dos danos que estão sofrendo em sua 
formação moral, bem como das conseqüências nocivas, inevitáveis, das 
quais todos acabarão sendo vítimas. (WILLAMARÍN, 2002, p. 166). 

 

Assim sendo, cremos que o abandono escolar vai além do aluno ausente, 

envolve dimensões sociais e políticas que precisam ser discutidas. Precisamos de 

um despertar social para a importância da educação na transformação da vida 

das pessoas, e este despertar precisa atingir especialmente os educadores, que 

ao que parece, estão envoltos numa espécie de névoa que os impede de 

perceber o sentido real de educar para transformar. Esta foi a principal percepção 

deste trabalho, não na busca da culpabilização, mas da necessidade de abrir os 

olhos para a função social do professor diante da função social da escola.  

 
 

3 PRODUÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA: RESULTADOS PRÁTICOS 

 

Ao elaborar o projeto para o PDE e conseqüentemente a produção didático 

pedagógica  pensei num trabalho que atingisse tanto alunos quanto professores. 

assim sendo, firmei parceria com a faculdade local visando buscar apoio de 

profissionais especialistas em educação com possibilidades de contribuir 

significativamente para o debate sobre as causas e conseqüências do abandono 

escolar, e mais do que isso, possibilitar um encontro enriquecedor, especialmente 



com os educandos, mostrando aos mesmos que a educação pode auxiliá-los a 

redimensionar sues objetivos de vida. 

As atividades tinham que atingir um total de 32 horas, sendo que este 

número foi ultrapassado e foram  desenvolvidas no primeiro semestre de 2015, da 

seguinte forma: 16 horas com os professores e 16 horas com os alunos, todas 

subdivididas em atividades de 4 horas cada momento. A seguir elencamos a 

nossa proposta de trabalho para o grupo de alunos:  

1º momento: Palestra com professor convidado sobre a função social da 

escola (num contexto que mostre para o educando a importância dos estudos e a 

relevância social da vida acadêmica). 2º momento: Depoimento de pessoas da 

comunidade com os alunos falando sobre a relevância dos estudos em sua vida 

social e profissional. 3º momento: Palestra sobre as exigências do mercado de 

trabalho com relação aos estudos. 4º momento: Depoimento de pessoas que 

abandonaram a escola e voltaram a estudar mais tarde e o porque voltaram.   

A proposta de trabalho foi muito bem aceita pela instituição de ensino 

superior, onde foram programadas atividades diferenciadas e palestras com os 

educadores da instituição, onde dividimos o trabalho em duas etapas: uma com 

os alunos e outra com os professores. a proposta para os discentes atingiu todas 

as turmas dos três turnos em que o do Colégio Estadual Professora Hercília 

França do Nascimento – EM atende seu público. 

Houve a participação e a integração dos estudantes com os palestrantes, 

onde ocorreram momentos de reflexão e também de descontração que 

apontaram para um resultado positivo dentro daquilo a que se propunha 

inicialmente quando da elaboração do projeto. Isto nos leva a crer que: 

 

O educando capta mais do que o educador espera que ele capte; 
interpreta corretamente a mensagem corporal que lhe está sendo 
transmitida pelo próprio educador, junto com a imagem verbal deste, a 
qual freqüentemente entra em choque com esta última. (WILLAMARÍN, 
2002, p. 166-167). 
 

Percebemos que há uma falta de proximidade do educador com o 

estudante no dia a dia da escola, e o professor acaba não se dando conta ou se 

desligando deste contexto apresentado por Willamarín, onde o autor coloca que a 

sala de aula é mais do que quadro, giz, tecnologia e palavras, existe uma relação 



que se estabelece ali que vai definir o sucesso ou fracasso do processo de ensino 

e aprendizagem.  

 

O educando percebe, mais ou menos conscientemente, as contradições 
e os conflitos implícitos nessas duas espécies de mensagens, 
terminando, na maioria das vezes, por concluir, mesmo que de forma 
instintiva e inconsciente, que os conselhos, as regras, princípios, e 
valores que lhes estão sendo ensinados não são verdadeiros, ou não 
são estabelecidos pra valer.  (WILLAMARÍN, 2002, p. 167). 

 

Sabemos que somente este projeto não resolverá o problema do abandono 

escolar da instituição objeto de nosso estudo, porque este tem causas diversas e 

não basta apenas a boa vontade de professores alunos e colaboradores para 

manter o estudante na escola, o qual se evade, muitas vezes, por necessidade ou 

por que a escola não lhe oferece atrativos que o façam pensar em manter-se ali.  

 

Assim, a educação converte-se num jogo de faz de conta. O educador 
faz de conta que acredita na validade de determinados ensinamentos ou 
orientação e finge que está interessado em transmiti-los ao educando, 
este, por sua vez, também finge que acredita nisso, mas intimamente tira 
suas conclusões e escolhe seus próprios valores e decisões.  
(WILLAMARÍN, 2002, p. 167). 

 

Quanto à proposta de trabalho voltada aos professores não obtivemos o 

mesmo resultado que com os educandos, onde poucos professores se 

disponibilizaram a participar em virtude de não terem disponibilidade para o curso, 

de falta de interesse e de desmotivação. A seguir apresentamos as atividades 

propostas para o grupo de professores:  

1º momento: Apresentação do projeto PDE para os professores 

participantes. 2º momento: Atividades sobre a função social da escola pública e o 

combate ao abandono escolar com professor  convidado. 3º momento: Seleção 

dos materiais e organização metodológica das atividades propostas no  Plano de 

Ação para os alunos. 4º momento: Elaboração do Plano de Ação de combate ao 

abandono escolar.  

Cremos que falta aos educadores uma visão descentralizada que os leve a 

perceber que o abandono escolar trás consigo elementos sociais e políticos que 

estão além dos muros da escola, sendo este nosso objetivo ao nos propormos a 

estudar com eles o problema.  Aqueles poucos que se disponibilizaram a 

participar o fizeram com veemência e interesse, enriquecendo este estudo através 

da participação ativa nas atividades desenvolvidas. 



QUADRO 06: PLANO DE AÇÃO DE COMBATE AO ABANDONO ESCOLAR. 

Tema Objetivos Metodologia Como  Quem Quando  Atividades  

Combate 
Abandono 
Escolar.  

1-Propor atividades 
que auxiliem na 
permanência do 
estudante nas 
aulas.  

2-Ofertar condições 
de aprendizagem 
adequadas para 
combater 
abandono escolar. 

3- Desenvolver 
atividades que 
envolvam 
propostas de ação 
multidisciplinar de 
ordem social, 
econômica e 
familiar com o 
intuito de manter o 
estudante na 
escola. 

 4-Debater se os 
processos didáticos 
metodológicos e 
curriculares 
utilizados pelos 
educadores. 

5- Propor a 
reestruturação da 
biblioteca e da sala 
de informática.  

Formar um 
grupo de 
professores e 
funcionários 
responsáveis 
por fomentar 
as atividades 
propostas 
neste plano 
que, em 
parceria com a 
equipe 
pedagógica, 
professores, 
funcionários e 
direção  

Montar 
um grupo 
de 
professor
es 
fomentad
ores do 
plano que 
darão 
continuida
de às 
ações 
propostas
.  

 

Professore
s, pais, 
alunos, 
conselho 
tutelar, 
palestrante
s 
convidados
, assistente 
social, 
psicóloga.  

Quando a 
escola 
desejar. 

O ano 
todo.  

1-Montar um grupo de professores e funcionários fomentadores do plano. 

2-Palestra com conselho tutelar e com palestra com assistente social. 

3-Palestra com psicóloga. 

4-Teste vocacional. 

5-Palestras motivacionais. 

6- Parcerias com entidades e comércio local para promover ações sobre o tema.  

7-Parceria com as empresas para cobrar resultados de aprendizagem e 
frequência dos estudantes estagiários. 

8- Renovar a tecnologia escolar que está obsoleta. 

9-Explorar e incentivar as potencialidades escolares individuais dos estudantes 
através da criação de grupos de dança, teatro, etc; 

10- Visitas às famílias dos alunos com baixa frequência escolar.  

11- Atividades com acadêmicos da Unilagos sobre a importância das profissões. 

12- Palestra sobre a importância dos programas  sociais e avaliações: ENEM, 
SISU, PROUNI, ETC; 

13- Propor atividades para as famílias onde as mesmas não venham ao colégio 
apenas para escutar reclamações sobre seus filhos.  

14- Utilizar os projetos do PROEMI como fomento pedagógico.  

15- Propor aos candidatos a prefeito 2016 a implementação de uma lotação 
escolar dentro da cidade para que o aluno do noturno não chegue atrasado ao 
colégio. 

17- Propor a mudança do lanche para o horário de chegada do estudante, assim 
ele passa a se alimentar na escola e não perde aula para se alimentar em casa 
antes de vir e também não fica sem se alimentar. 

18- Propor a reestruturação da biblioteca e aquisição de mais livros de literatura 
para promover a leitura. 

19- Propor momentos de interação com os pais dos alunos onde estes 
pudessem trazer para nós os seus problemas em lidar com adolescentes.  



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 Após realizar  a pesquisa quantitativa  sobre o abandono escolar dos 

alunos do Colégio Estadual Professora Hercília França do Nascimento - EM  e 

também através das pesquisas bibliográficas efetivadas para este trabalho 

concluímos que o problema estudado nasce como constituinte histórico social, 

envolvendo demandas políticas e sociais  atingindo de forma mais direta o 

estudante do período noturno, porém não exclusivamente, afinal as causas do 

abandono estão relacionadas com condicionantes que envolvem toda a educação 

básica.   

Para entender qual é o  papel da escola, seus limites e possibilidades no 

atual contexto brasileiro e como isso se relaciona com o abandono  escolar, nosso 

olhar precisa estar voltado para a compreensão dos determinantes políticos e 

sociais do sistema educacional brasileiro ao longo da história. Isto se dará através 

do estudo filosófico de tais questões.  

Quando falamos “sistema educacional” abrangemos todos os níveis de 

ensino, da creche ao ensino superior, pois como colocamos ao longo deste 

estudo o abandono escolar precisa ser considerado junto com outros fatores 

como a reprovação, aprovação por conselho de classe e a qualidade da educação 

básica, por exemplo.  Questões de ordem social, econômica e familiar  também 

podem favorecer a existência do abandono escolar,  afinal, como nosso estudo 

demonstra,  existem relações entre o contexto social-político-econômico do 

educando, da escola e do professor e  o abandono escolar que precisam ser 

consideradas.    

 Portanto não são apenas os processos didáticos metodológicos e 

curriculares utilizados pelos educadores que corroboram para a existência dos 

elevados índices de abandono do estabelecimento pesquisado. Assim sendo, o 

Colégio Estadual Professora Hercília França do Nascimento não vive um 

problema isolado, pois como demonstramos através de dados estatísticos todo o 

ensino médio público nacional, em menor ou maior grau, passa pela mesma 

situação. 

 Notamos que o abandono escolar adquire características de epidemia no 

ensino médio em função da maturidade que os jovens começam a adquirir nesta 

fase e com a inserção destes no mercado de trabalho. O problema está 



diretamente relacionado com a qualidade da educação básica e vai eclodir com o 

abandono escolar revelando a crise do sistema de ensino brasileiro. Portanto  as 

condições de aprendizagem estão diretamente relacionadas aos problemas de 

abandono escolar. 

 Algumas leituras nos indicaram casos isolados de sucesso no combate ao 

abandono escolar, mas durante a elaboração do projeto e da aplicação de nossa 

produção didática realizamos diversos estudos sobre o tema e concluímos que o 

problema é de ordem maior e envolve as políticas públicas para a educação 

básica que precisam focar na melhoria da qualidade do ensino e da formação do 

professor.  
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