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Resumo: 

 

Esta produção didática justifica-se em função 
dos atuais índices de abandono escolar no 
Ensino Médio Noturno. Nosso trabalho terá 
como foco principal professores e alunos do 
Col. Est. Profª Hercília de Mangueirinha- PR, 
tendo em vista as estatísticas que 
demonstram a necessidade de estudar o tema 
para propor ações de combate ao abandono 
escolar.  De acordo com nossa proposta 
iremos, num primeiro momento, discutir o 
problema com os professores e propor a 
elaboração de um plano de ação e num 
segundo momento estaremos desenvolvendo 
atividades pedagógicas em conjunto com os 
alunos ao mesmo tempo que estes 
professores executam este plano de ação. 
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1- A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA COMO ESTRATÉGIA DE COMBATE 

AO ABANDONO ESCOLAR.  

 

Combater o abandono escolar requer do educador engajamento político, 

atitude ética, postura profissional, comprometimento com o aluno, com sua situação 

de excluído e marginalizado visando a sua emancipação. Ao tratar da exclusão 

educacional, Frigotto  trata das desigualdades sociais apontando que  “No plano 

social, basta tomar os dados da disparidade de distribuição de renda no Brasil para 

saber que vamos encontrar alunos em condições de educabilidade profundamente 

desiguais”. (FRIGOTTO, 2009 – 81). 

 Para compreender o abandono escolar precisamos antes entender o trabalho 

educativo, as idéias e ideologias que permeiam a nossa prática e a serviço de quem 

estamos. Neste sentido, Pimenta e Ghedin ressaltam a importância da reflexão do 

professor sobre sua prática docente dizendo que “Frente a situações novas que 

extrapolam a rotina, os profissionais criam, constroem novas soluções, novos 

caminhos, o que se dá por um processo de reflexão na ação”. ( PIMENTA e 

GHEDIN, 2012 – 23). 

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

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

esferas, sejam estas regionais, estaduais ou nacional: 

 
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 
- 35). 

 
 

Com base nas estatísticas acima e também nas estatísticas do estado do 

Paraná, do Município de Mangueirinha e do Colégio Hercília podemos fazer um 

comparativo entre estes onde percebemos que a situação de nosso estabelecimento 

é ainda mais grave que a situação do estado e do município. 

 

 

 

 



 

 Paraná* 
 

       

  
2007 2008 2009 2010 2011 

 
Aprovação             77,7              76,0              78,6              79,7              79,3  

 
Reprovação             12,2              12,4              12,0              12,7              13,9  

 
Abandono             10,1              11,6                 9,4                 7,6                 6,8  

       

       

       

       

       

       
       

Taxa 2007 2008 2009 2010 2011 

Aprovação 77,7  76,0  78,6  79,7  79,3  

Reprovação 12,2  12,4  12,0  12,7  13,9  

Abandono 10,1  11,6  9,4  7,6  6,8  

Fonte: 
MEC/Inep      
* Os resultados referem-se à Rede Estadual 

   
Seu Município* 

 

       

  
2007 2008 2009 2010 2011 

 
Aprovação             75,2              72,8              73,6              81,0              75,4  

 
Reprovação             11,3              17,3              13,4                 8,9                 8,4  

 
Abandono             13,5                 9,9              13,0              10,1              16,2  
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Taxa 2007 2008 2009 2010 2011 

Aprovação 75,2  72,8  73,6  81,0  75,4  

Reprovação 11,3  17,3  13,4  8,9  8,4  

Abandono 13,5  9,9  13,0  10,1  16,2  

Fonte: 
MEC/Inep      
* Os resultados referem-se à Rede Estadual 
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Sua Escola 
 

       

  
2007 2008 2009 2010 2011 

 
Aprovação             75,2              72,0              73,6              80,2              72,9  

 
Reprovação             11,3              17,8              11,8                 9,3                 9,5  

 
Abandono             13,5              10,2              14,6              10,5              17,6  
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Taxa 2007 2008 2009 2010 2011 

Aprovação 75,2  72,0  73,6  80,2  72,9  

Reprovação 11,3  17,8  11,8  9,3  9,5  

Abandono 13,5  10,2  14,6  10,5  17,6  

Fonte: 
MEC/Inep      

 

Os  dados mostram um aumento nos índices de abandono no Col. Est. Profª 

Hercília F. do Nascimento.  Esta realidade precisa ser analisada em  conjunto com 

os professores visando o seu enfrentamento. Para isso propomos estudar os 

problemas  referentes á freqüência dos adolescentes às aulas, considerando a faixa 

etária dos mesmos e como isto reflete-se no nosso dia a dia no trabalho com o 

ensino médio:  

 

Existem fatores que, para Schargel e Smink (2002), podem ser 
considerados como de maior incidência sobre a evasão escolar, como a 
necessidade de trabalho, a pobreza, a falta de formação básica de 
qualidade no ensino fundamental, a dificuldade de acesso à escola, o não 
gostar da escola, a violência, a gravidez, entre outros. (DORE e SILVA , 
2011 – 89). 
 

  

Estes fatores também precisam ser considerados dentro de determinados 

contextos históricos. Para melhor compreende-los estudaremos a história e a 

filosofia da educação brasileira, com foco nas políticas públicas  para a educação, 

visando compreender  se as mesmas afetam a qualidade do ensino e a permanência 

do jovem na escola. Analisaremos ainda de que forma o sistema lida com estas 

questões.   
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Saviani (1992) enfatiza que a escola deve salientar o processo de aquisição 

de conhecimentos socialmente necessários, dando maior relevância para os 

conteúdos tradicionais, visto que:  

 

...se se apaga a diferença entre curricular e extracurricular, então tudo 
acaba adquirindo o mesmo peso; e abres-se o caminho para toda sorte de 
tervigersações, inversões e confusões que terminam por descaracterizar o 
trabalho escolar. (SAVIANI, 1992 – 24). 

 

 Assim sendo, precisamos averiguar como o projeto político pedagógico e a 

proposta curricular do colégio subsidiam a ação docente, fornecendo orientações 

para o nosso trabalho que venham a contribuir no combate á evasão escolar. Neste 

contexto, precisamos também considerar a avaliação escolar como processo de 

exclusão, pois muitos dos nossos educandos, em especial no ensino médio, 

apresentam ao final do período resultados insatisfatórios, e para apresentar 

estatísticas positivas somos cobrados para aprovar a qualquer “custo”, avaliando de 

forma superficial, refazendo “mil vezes”, provas e trabalhos até que o educando 

“satisfaça” nossas solicitações,  rebaixando a qualidade e comprometendo todo o 

processo educativo.  Frigotto, ao tratar da avaliação, mostra que existem forças 

antagônicas neste contexto, dizendo que:  

 

A dimensão cínica da proposta imperativa de avaliação – sem que 
se busque processos de equalização efetiva das condições em que se dá o 
ensino e das mínimas condições econômicas – sociais da maioria dos 
alunos – se escancara quando se promete prêmios às escolas que forem 
melhor sucedidas. (FRIGOTTO, 81 – 2009). 

 

As  causas  do abandono escolar remetem a má qualidade da educação, nos 

falta um direcionamento pedagógico adequado, nascido de políticas públicas 

comprometidas com a realidade,  que trazem no bojo uma legislação educacional e  

diretrizes curriculares apropriadas, isto atinge em cheio a comunidade escolar,           

(pais, filhos, professores, funcionários, etc.). Saviani afirma que “É a exigência de 

apropriação do conhecimento sistematizado que torna necessária a educação”. 

(SAVIANI, 1992 – 23). 

Estudos comprovam que a educação brasileira, historicamente, foi se 

constituindo aos atropelos, e ainda não superou muitas de suas dificuldades. Ao 

lermos o livro “Filosofia e História da Educação” de Paulo Ghiraldelli Jr. (2003) 

Evidencia-se  que as políticas educacionais brasileiras foram sendo definidas com 



base no  “imediatismo” para atender ao favoritismo de alguns. Embora existam 

alguns avanços, ainda não superamos este modelo político, continuamos com ações 

voltadas ao atendimento de interesses particulares, sendo isto próprio das 

sociedades burguesas.   Falta-nos um projeto educacional efetivo e duradouro. 

Vivemos constantes rupturas pedagógicas que se modificam a cada troca de 

governo, desestruturando e desarticulando todo o trabalho educativo, deixando-nos 

confusos e sem direcionamento.  

Vencer os obstáculos que levam ao abandono significa superar estes velhos 

paradigmas, este é o nosso grande desafio, pois como coloca Ghiraldelli (2003),   

não há uma valorização da fase do ensino compreendida como “ensino médio”, e 

isto é um problema histórico no país.  Ainda  não se sabe o que esperar dessa etapa 

do ensino, preparar para quê? Para o mercado de trabalho? Para o acesso ao 

ensino superior? Ensinar o quê? Com qual finalidade? Tudo isso nos leva a refletir 

sobre a colocação de Saviani a esse respeito:  “Como atravessar o fosso que se 

interpõe entre as condições atuais e o nosso projeto de sociedade?” (SAVIANI -

1992, p. 39). 

 O que percebemos no quadro educacional paranaense hora vigente é uma 

instabilidade muito grande, não há uma política clara, uma proposta  pedagógica 

definida, esta fragmentação é própria das sociedades neoliberais, favorecendo os 

interesses do capital. Assim sendo, continuamos a fornecer mão de obra barata, 

com baixa escolaridade e desqualificada com vistas apenas a satisfazer as 

necessidades do mercado. Superar  esta condição é hoje um dos nossos maiores 

desafios: 

 
        ...é preciso romper a superfície aparente da prática pedagógica para 
chegar à ordem mais profunda e filosófica das questões. O que devemos 
perguntar não é, pelo menos não apenas, como se faz educação intelectual 
ou moral do ser humano hoje, mas o que significam os conceitos de 
conhecimento e moral no contexto contemporâneo marcado por profundas 
transformações em ambas as dimensões.  (GOERGEN, 2012 - 161). 

 

Nesta perspectiva, o abandono escolar acontece porque a escola não está 

conseguindo quebrar as barreiras ideológicas impostas pelo neoliberalismo para 

ofertar uma educação emancipatória, isto porque muitas das agências reguladoras 

são financiadas pelos detentores do poder financeiro. “No plano ético, todavia, é que 

a letalidade do neoliberalismo é crucial, situando o mercado como o definidor 



fundamental das relações humanas, sob a idéia de que a igualdade e a democracia 

são elementos nocivos à eficiência econômica”. (FRIGOTTO, 79 – 2009). 

O ensino hoje ofertado em nossas escolas fragmenta o saber, sem 

desenvolver integralmente a capacidade dos educandos. Percebemos como uma 

das causas deste problema a má qualidade nos cursos de formação dos 

professores, que coloca nos nossos estabelecimentos de ensino profissionais com 

dificuldade com o conhecimento da sua própria área:  

 

Não se trata pois de deslocar as responsabilidades pelo fracasso 
escolar que atinge as crianças das camadas trabalhadoras aos 
professores, escamoteando o fato de que eles também são vítimas de 
uma situação social injusta e opressora. Isto não pode, porém, impedir-
nos de constatar que sua condição de vítima se expressa também, 
embora não somente, pela produção de sua incompetência profissional 
(SAVIANI,1992 –  39). 

 
 

Assim sendo, a formação do professor também é determinante para a 

qualidade da educação. Saviani (1992), em seu livro Pedagogia Histórico Crítica, 

enuncia que a função social da escola é a transmissão dos saberes acumulados 

pela humanidade, assim sendo nossa principal tarefa é ensinar para a emancipação.           

Se  não conseguimos superar as barreiras postas pelo sistema ao invés de 

emancipar apenas reforçamos a sua situação de excluídos e marginalizados: 

 

O ponto fundamental é que a desigualdade de classe é um problema 
que atravessa todo o sistema escolar. As crianças pobres não estão diante 
de um problema isolado. Estão diante dos efeitos mais perversos de um 
padrão mais amplo. (R.N. CONELL, 2009 – 16). 

 

 O  educando não fica alheio a tudo isso, sendo ele  também vítima dessa 

sociedade excludente, acaba não tendo motivos para permanecer na escola,  isto 

acontece por que ficamos na superficialidade em contraponto ao rigor científico,  e 

quando tentamos superar estas barreiras nos deparamos com as defasagens do 

próprio educando agravado pelo fator de que,  estando ele já inserido no mercado 

de trabalho, não vê relevância  social no estudo. 

Estas interferências externas ao ambiente escolar, advindas do  

sistema capitalista, em conjunto com os problemas internos, acabam contribuindo 

para que o abandono escolar  se torne um problema grave, especialmente no 

período noturno. O que queremos frisar é que, a emancipação humana só vai 



ocorrer via formação intelectual, e aí sim o papel do professor é e sempre será 

preponderante. Esta transformação social que buscamos está, também, nas mãos 

do professor, esta tomada de consciência só vai acontecer por meio da ação 

política/pedagógica “conjunta” dos educadores: 

 
...pela mediação da escola, dá-se a passagem do saber espontâneo 

ao saber sistematizado, da cultura popular à cultura erudita. Cumpre 
assimilar, também aqui, que se trata de um movimento dialético, isto é, a 
ação escolar permite que se acrescentem novas determinações que 
enriquecem as anteriores e estas, portanto, de forma alguma são excluídas. 
(SAVIANI,1992 –  29). 

 
 

A superação destes dilemas, em especial os concernentes a evasão escolar, 

exige dos professores formação continuada e estudo das questões inerentes a eles. 

Sozinhos não conseguiremos avançar, precisa haver o enfrentamento coletivo 

destas questões, somente assim  caminharemos no sentido da superação das 

mesmas. 

  Atribuímos, com freqüência, a evasão escolar à  problemas de toda ordem, 

entre eles os mais comuns são a prostituição, ao tráfico e consumo de drogas e a 

problemas familiares.  Avaliar  as causas destas questões será relevante para a 

compreensão de suas conseqüências no âmbito escolar.   

Há que se considerar ainda, as relações de poder dentro da própria instituição 

de ensino, pois para cumprir a função social de educadores emancipadores, críticos 

e atuantes, precisamos nos identificar com as necessidades dos nossos alunos, 

aceitando as diferentes opiniões, visto que não se forma um cidadão crítico sem 

aceitar sua criticidade. Nos embates diários ocorridos no âmbito educacional, por 

vezes acabamos nos confrontando com o educando, pois após muitas horas de 

trabalho, tanto aluno quanto professor encontram-se esgotados física, mental e 

psicologicamente e isto gera ainda mais desgastes. Neste caso o prejuízo maior é 

do educando visto que:  

 

Em uma escola sob pressão e sem nenhuma perspectiva de 
obtenção dos recursos de que necessita ou de uma mudança em seu 
método de trabalho, “livrar-se” de um aluno transforma-se em solução 
rotineira para uma ampla gama de problemas.  (R.N. CONELL,  2009 –  23). 

 

Assim sendo, as relações de poder se contrapõe às democráticas, e o 

exercício de uma ou de outra perpassa também no interior da escola quando 

falamos dos demais atores sociais ali presentes. Precisamos considerar o papel da 



equipe diretiva e pedagógica como fomentadora de todas as demais ações 

educativas, podendo ser estas atuantes ou não, engajadas ou não, democráticas ou 

não, a serviço da emancipação ou atuando como força reprodutiva da ideologia 

neoliberal via subordinação estatal. 

Nesta  queda constante de braços, neste medir incessante de forças,  está a 

relevância do exercício fundamentalmente intelectualizado do professor: ensinar 

para a emancipação, para o pleno exercício da cidadania, para a preservação de 

valores humanos, do meio ambiente e da própria vida.  

Neste sentido, combater o abandono escolar é mais do que impedir que o 

aluno se ausente dos bancos escolares, é estudar as causas deste abandono para 

nelas intervir, é combater as forças antidemocráticas pertinentes e persistentes que 

exercem forte pressão sobre todos, jogando-nos num lamaçal desumano de 

acusações que nos fazem perder a direção, afinal “... uma escolaridade mal vivida 

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

dissimulação e de fuga”. (BENAVENTE, CAMPICHE, SEABRA E SEBASTIÃO, 

1994, p. 32). 

Quando o aluno abandona a escola junto com ele vão nossos sonhos, nossos 

ideais e as perspectivas de uma sociedade mais democrática. Ficamos com o gosto 

amargo da frustração, adoecemos, como comumente tem se percebido, e sentimo-

nos impotentes diante dessa cruel e avassaladora realidade.  

Finalizamos reforçando que combater a evasão escolar não é coisa que se 

faz só. Somente um engajamento ideológico forte reverterá a situação, e isto se faz 

com políticas públicas adequadas, determinação, entusiasmo, estudo e união de 

todos: pais, professores, alunos, funcionários, direção e  equipe pedagógica, caso 

contrário  continuaremos a ver nos noticiários apenas casos isolados de eventuais 

escolas que conseguiram reverter tal quadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES:  

 

As atividades (32 horas) serão desenvolvidas no primeiro semestre de 2015, 

da seguinte forma: 

16 horas com os professores. 

16 horas com os alunos.  

Estas 16 horas de cada grupo serão subdivididas em atividades de 4 horas 

cada momento. 

 

Atividades propostas para o grupo de professores: 

 

1º momento: 

Abertura: Vídeo: TIPOS DE PROFESSORES PT 1 

http://www.youtube.com/watch?v=O37sNe3Svfs 

Apresentação do projeto PDE para os professores participantes. 

Vídeo com o professor Mario Sergio Cortella: qual a postura ideal do 

professor? http://www.youtube.com/watch?v=seiw4gwsfYA 

 

 

2º momento: 

Abertura: Vídeo: TIPOS DE PROFESSORES PT 2 

http://www.youtube.com/watch?v=AMatKWNX3LE 

Atividades sobre a função social da escola pública e o combate ao abandono 

escolar com professor  convidado. 

 

3º momento:  

Abertura: Vídeo: 70 FRASES QUE OS PROFESSORES  FALAM 

http://www.youtube.com/watch?v=ykfzc4ELDqc 

Elaboração do Plano de Ação de combate ao abandono escolar.  

Plano de ação de combate ao abandono escolar. 

Tema Objetivos Metodologia Como  Quem Quando  Atividades  

       

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=O37sNe3Svfs
http://www.youtube.com/watch?v=seiw4gwsfYA
http://www.youtube.com/watch?v=AMatKWNX3LE
http://www.youtube.com/watch?v=ykfzc4ELDqc


4º momento: 

Seleção dos materiais e organização metodológica das atividades propostas 

no  Plano de Ação para os alunos.  

 

 

Atividades propostas para o grupo de alunos:  

1º momento: 

Teatro sobre o abandono escolar apresentado por alunos da Faculdade 

UNILAGOS. 

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. 

Atividades recreativas com as alunas de Pedagogia promovendo a interação 

entre o Ensino Médio e o Ensino Superior com o intuito de fazer o estudante 

perceber que pode haver continuidade na vida acadêmica após o Ensino Médio. 

 

3º momento: 

Palestra com gerentes da COAMO e CODEPA das exigências do mercado de 

trabalho com os estudos. Estas empresas tem programas de incentivo ao estudo 

para aqueles que abandoam a escola ou que desejam se profissionalizar mais. 

Através desta atividade pretendemos levar o educando a perceber que o mercado é 

seletivo e que sem qualificação a exclusão é ainda maior. 

 

4º momento: 

Depoimento de pessoas que abandonaram a escola e voltaram a estudar 

mais tarde e o porque voltaram.   
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