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RESUMO 

 
O presente estudo tem por objetivo analisar o papel do gestor frente ao 
fracasso escolar. Faz um breve histórico da Educação Brasileira para uma 
melhor compreensão desse fenômeno. Traça uma análise da função social e 
política da escola, enfocando a importância de uma transformação educacional. 
Mostra como o gestor exerce um papel preponderante nesse universo escolar 
que ao mesmo tempo deve ser plural para abarcar as diferenças e singular 
para compreender a história de cada indivíduo. Esta pesquisa foi desenvolvida 
a partir da análise de diferentes autores como: Paulo Freire, Edgar Morin, 
Romanelli entre outros. Buscou-se também embasamento em documentos 
legais e na minha própria experiência frente à evasão escolar.   
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METODOLOGIA 

 

 
A metodologia utilizada para construir esta monografia se constituiu 

na pesquisa bibliográfica utilizando argumentos de diferentes autores sobre o 

papel do gestor frente à evasão escolar.    

Foram citados: Paulo Freire, Naura S. C. Ferreira, Edgard Morin, 

entre outros, pois estes autores argumentam sobre a evasão escolar 

relacionando-a com o tipo de gestão que ocorre na escola.    
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   INTRODUÇÃO       

                                                                         
  O objetivo deste trabalho monográfico é analisar a relação entre o 

papel do gestor e a evasão escolar. A evasão escolar é uma questão que há 

anos preocupa a todos aqueles que estão envolvidos no processo educacional. 

  Como garantir, o direito à educação, postulada em nossa 

Constituição se ainda não conseguimos manter nossos alunos dentro da 

escola? O combate à evasão escolar é uma maneira de tentar garantir esse 

direito. 

         Percebemos que não só a escola deve estar envolvida neste 

processo, mas também toda a sociedade, onde há necessidade de 

implementação de políticas educacionais que englobem efetivamente a todos.                           

     Atualmente cabe a escola, muito mais que ensinar conteúdos 

formais, ela deve ser um lugar de luta contra a exclusão social.  Com isso, este 

estudo se torna relevante quando levanta as possíveis causas da evasão 

escolar, buscando uma reflexão quanto ao papel do Gestor frente a esta 

questão.  

                 No primeiro capítulo, buscaremos compreender o que é a evasão 

escolar, fazendo um breve histórico de como ela ocorre no Brasil e refletindo 

sobre os fatores que podem influenciá-la como o papel da família e da escola. 

       No segundo capítulo, discutiremos o papel do gestor escolar, 

suas funções e o tipo de escola que sonhamos para os nossos alunos numa 

perspectiva de gestão democrática. A formação do gestor escolar deve 

transcender o campo das estratégias administrativas, deve assumir um papel 

pedagógico e metodológico frente à criação de espaços de participação e de 

conscientização. 

               No terceiro capítulo, faremos uma relação entre o papel do gestor e a 

evasão escolar refletindo o quanto ele pode ser um mediador de novas 

estratégias educacionais que venham a minimizar a evasão. 
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                 A escola como parte da sociedade reflete suas características, 

principalmente a desigualdade e a exclusão. Para revertermos esse processo, 

o presente estudo, propõem que o gestor escolar seja o mediador de novas 

estratégias educacionais que possam vir a favorecer na redução da evasão 

escolar.                                                                          
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CAPÍTULO 1 
 

O QUE É A EVASÃO ESCOLAR? 
 

Nenhum país jamais alcançou o sucesso sem educar o seu 
povo; a educação é a chave para a sustentação de 
crescimento e a redução da pobreza. (Wolfensohn, 2001apud 
COSTA, 2003, p 21)  

 
 
 
1.1 Breve Histórico Sobre a Evasão no Brasil 
 
 A evasão escolar é uma problemática que há muito tempo vem 

sendo estudada por diferentes autores e é de grande de grande preocupação 

para a educação. Como podemos fazer os alunos permanecerem na escola? O 

que os educadores podem contribuir para a diminuição da Evasão Escolar? 

Essas são algumas indagações que fazemos quando pensamos nesse tema, 

mas para compreender melhor esse quadro educacional, propomos um breve 

histórico da História da Educação no Brasil. 

 O início da história da educação acontece com a chegada dos 

portugueses ao Brasil, eles trazem um padrão próprio de educação européia. 

De acordo com Romanelli (1993) os jesuítas inauguraram a educação 

Brasileira, eles trouxeram, além da moral, dos costumes e da religiosidade, 

também os métodos pedagógicos, esta foi a única forma de ensino no período 

de 1549 até 1759, quando ocorre a expulsão dos jesuítas por Marquês de 

Pombal. 

 Com a expulsão dos jesuítas o modelo educacional sofre uma 

ruptura e permanece estagnado por muito tempo. 

 Após a Independência do Brasil, em 1824, é outorgada a 1ª 

Constituição, que no seu artigo 179, declara que a Instrução Primária é gratuita 

para todo o cidadão.  

  Romanelli (1993) e Piletti (1996) mostram alguns 

acontecimentos da Educação Brasileira: 
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 1826 – Decreto que cria quatro graus de instrução: pedagogias 

(escolas primarias), liceus, ginásios e academias. 

 1827 – Projeto de lei que propõe instalação de pedagogias em todas 

as cidades e vilas; criação de escolas só para meninas e exame de seleção 

para professoras. 

 1834 – Com o Ato Adicional à Constituição as províncias passariam 

a serem responsáveis pela administração do primário e do ginásio. 

 1835 – Surge a 1ª escola normal. 

 1880 – O Ministro Paulino de Souza, em relatório a câmara, lamenta 

o abandono da educação brasileira. 

 1882 – Ruy Barbosa sugere a liberdade de ensino, a sua 

obrigatoriedade e o ensino laico seguindo as normas da Maçonaria 

Internacional. 

 1889 – Proclamação da República até então nada de efetivo tinha 

sido feito pela educação brasileira. O Brasil possuía uma população de 10 

milhões de habitantes e apenas 150.000 alunos matriculados nas escolas 

primárias tendo um índice de 66,4% de analfabetos. · Os alunos matriculados 

nas escolas correspondem a 12% da população em idade escolar. 

 1890 - Com a Proclamação da República, no Governo Provisório do 

Marechal Deodoro da Fonseca torna-se Ministro da Instrução Pública, Correios 

e Telégrafos Benjamin Constant Botelho de Magalhães. O Decreto 510, do 

Governo Provisório da República, diz, em seu artigo 62, item 5o, que "o ensino 

será leigo e livre em todos os graus e gratuito no primário". O índice de 

analfabetismo no Brasil é de 67,2%. Acontece a Reforma Benjamin Constant. 

 1920 - Sampaio Dória realiza em São Paulo uma reforma tentando 

reconduzir a educação para novos métodos de ensino. O percentual de 

analfabetos no país referente a todas as idades é de 75% e na população de 

15 anos e mais é de 65%. 

 1930 - · São Ministros da Justiça e Negócios Interiores, na Junta 

Governativa que durou apenas onze dias, Gabriel Loureiro Bernardes e Afrânio 
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de Melo Franco (interino). É criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, 

através do Decreto 19.402, tendo como Ministros no Governo Getúlio Vargas: 

Francisco Luiz da Silva Campos, Belizário Augusto de Oliveira Pena, 

Washington Ferreira Pires e Gustavo Capanema. O educador Lourenço Filho 

publica "Introdução ao Estudo da Escola Nova". O educador Fernando de 

Azevedo cria a Biblioteca Pedagógica Brasileira. Os alunos matriculados nas 

escolas correspondem a 30% da população em idade escolar.  

      1931 - O governo provisório sanciona decretos organizando o ensino 

secundário e as universidades brasileiras ainda inexistentes. Estes Decretos 

ficaram conhecidos como "Reforma Francisco Campos": O Decreto 19.850, de 

11 de abril, cria o Conselho Nacional de Educação. O Decreto 19.851, de 11 de 

abril, institui o Estatuto das Universidades Brasileiras que dispõe sobre a 

organização do ensino superior no Brasil e adota o regime universitário. O 

Decreto 19.852, de 11 de abril, dispõe sobre a organização da Universidade do 

Rio de Janeiro. O Decreto 19.890, de 18 de abril, dispõe sobre a organização 

do ensino secundário. O Decreto 20.158, de 30 de julho, organiza o ensino 

comercial, regulamenta a profissão de contador e dá outras providências. O 

Decreto 21.241, de 14 de abril, consolida as disposições sobre o ensino 

secundário. 

 Conforme afirma Lima (1997), na década de vinte algumas reformas 

começam a acontecer na educação. Getúlio Vargas sanciona decretos que 

organizam o Ensino Secundário e as Universidades. É lançado o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova. Em 1932, o decreto 21.241 de 4 de abril, 

consolida a reforma do Ensino Secundário. 

 1934 – A Constituição brasileira pela primeira vez diz que: “a 

educação é direito de todos”.  

 1936 - · Os poderes públicos mantêm e controlam 73,3% das 

escolas do país. Vinte e quatro por cento das escolas particulares não 

obedecem aos padrões oficiais de ensino. 

 1937 – A Constituição que é outorgada reafirma a educação como 

direito de todos, determinando a obrigatoriedade de se cumprir o Ensino 
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Primário e dando competência à União de legislar as diretrizes e bases da 

Educação Nacional. 

 1942 – “por iniciativa do Ministro Gustavo Capanema, são 

reformados alguns ramos do ensino. Estas reformas receberam o nome de Leis 

Orgânicas do Ensino.” (ROMANELLI, 1993, p.154) 

 1946 - A nova Constituição determina a obrigatoriedade de se 

cumprir o ensino primário e dá competência à União para legislar sobre as 

diretrizes e bases da educação nacional. Volta a figurar na Constituição que "a 

educação é direito de todos". Tendo como Ministro da Educação Raul Leitão da 

Cunha, são baixados os seguintes Decretos-lei. O Decreto-lei 8.529, de 2 de 

janeiro, regulamenta o ensino primário. O Decreto-lei 8.530, de 2 de janeiro, 

regulamenta o ensino normal. Os Decretos-lei 8.621 e 8.622, de 10 de janeiro, 

criam o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC. O Decreto-lei 

9.613, de 20 de agosto, regulamenta o ensino agrícola. É fundada a 

Universidade Federal de Pernambuco e a Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. São Ministros da Educação e Saúde Pública, no Governo Eurico 

Gaspar Dutra: Ernesto de Souza Campos, Clemente Mariani Bittencourt, 

Eduardo Rios Filho (interino) e Pedro Calmon Moniz de Bittencourt. ·  

 1953 - · Com a criação do Ministério da Saúde, o Ministério da 

Educação e Saúde Pública passa a se chamar Ministério da Educação e 

Cultura. É criada a Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 

Secundário - CADES, vinculado à Diretoria do Ensino Secundário, dirigida por 

Armando Hildebrand. É criado o Comitê Brasileiro da Organização Mundial de 

Educação Pré-Escolar - OMEP. 

 1961 – É criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB nº 4024). A maior característica dessa Lei é a formação 

profissionalizante. 

A LDBEN – Lei 4024/61, em seu Artigo 2º, estabelece que a 
educação é u direito de todos, esquecendo-se das 
desigualdades sociais e função das quais o aluno de classe 
baixa não tem as mesmas condições de estudar que o aluno 
da classe média ou alta. Assim o texto proclama igualdade de 
classes, mas o contexto nega. O aluno de classe baixa irá 
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buscar a ascensão social pela escola, utilizando-se de um 
aspecto democrático da lei que determina a equivalência dos 
cursos de nível médio. Só que necessitando trabalhar de dia, 
restando-lhe a opção de estudar a noite, em cursos 
profissionalizantes, geralmente particulares. Destarte, o 
Sistema Educacional, apesar de aparentar aspecto 
democratizante, é na realidade elitista. (MARTINS, 1991, p.43) 

 

 1962 – É criado o Conselho Federal de Educação e os Conselhos 

Estaduais de Educação, como também o Plano Nacional de Educação e o 

Programa Nacional de Educação inspirado no Método Paulo Freire. 

 1964 – Implanta-se o Regime Militar e a educação retorna a uma 

estagnação. 

 1967 – É criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) 

diretamente vinculado ao Ministério da Educação com o objetivo de alfabetizar 

jovens e adultos. 

 1971 – É criada a Lei 5692/ que propõe o um segundo grau 

profissionalizante. 

 1974 – O parecer nº 2018 do Conselho Federal de Educação propõe 

legislação para a educação Pré-escola. 

 1980 - Segundo Censo de 1980 a população brasileira em idade 

escolar é de 22.968.515, da qual 7.540.451 não freqüentam a escola (cerca de 

um terço). Na área rural a população brasileira em idade escolar é de 

9.229.511 para 4.816.806 que freqüentam (quase a metade). Realiza-se o I 

Congresso Brasileiro Piagetiano, pelo Centro Experimental e Educacional Jean 

Piaget - CEEJP. O índice de analfabetismo no Brasil é de 25,5%. 

             1982 - A Lei nº 7044,  modifica alguns dispositivos da Lei 5692 no 

que se refere a profissionalização do ensino do 2º grau, voltando a dar ênfase 

ao ensino de formação geral. 

 1988 - · A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo implanta 

em todo o Estado diversos Centros Específicos de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério - CEFAMs.   É realizada a Conferência 

Brasileira de Educação em Brasília, Distrito Federal.  Segundo dados do INEP 
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22,8% dos alunos repetiram a 1a série do 1o grau e 22,5% repetiram a 5a série; 

as taxas de evasão foram de 15,2% na 1a série e 18,9% na 5a série. Apenas 

32,21% dos alunos completam o 1o grau. É encaminhado à Câmara Federal 

pelo Deputado Octávio Elísio um Projeto de Lei, que propõe fixar as diretrizes e 

bases para a educação nacional. Apenas 10,6% do total dos gastos da União 

foram destinados à Educação. 

          1991 - O índice de analfabetismo no Brasil é de 18%. 

 1995 - O Governo Federal envia ao Congresso uma emenda 

constitucional que propõe a criação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Professor - FUNDEF. 

1996 - Criou-se a Lei 9392 que substitui a antiga LDB (5692). É 

instituído o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério - o FUNDEF. A população analfabeta com dez 

anos ou mais é de 13,8%. 

 1998 - É instituído pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP, o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, para ser 

aplicado aos alunos concluintes e aos egressos deste nível de ensino. É 

instituído o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE. 

 2001 - · O Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à  

educação - "Bolsa Escola" é criado pela Medida Provisória 2.140, de 13 de 

fevereiro de 2001, aprovado pelo Congresso Nacional em 27 de março e 

sancionado pelo presidente da República, através da Lei 10.219, de 11 de abril 

de 2001. 

      Ao analisarmos esse breve relato histórico da educação Brasileira, 

pode-se perceber que por muito tempo ela ficou relegada em segundo plano, 

pouco foi feito para uma efetiva implantação. As leis e os pareceres criados, 

muitas vezes favoreceram a evasão escolar. A educação era pensada para 

uma elite e o restante da população restava apenas se adaptar o que levou a 

exclusão por longos anos. 

http://www.inep.gov.br/
http://www.inep.gov.br/
http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/eenem.htm
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De acordo com o INEP (1998), na década de 80, houve um 

crescimento expressivo da taxa de escolarização da população de 7 a 14 anos 

em todo o país, e o número de crianças de 5 a 6 anos que frequentavam a 

escola, duplicou. A partir dos 10 anos, as taxas de escolarização diminuem, há 

uma saída precoce 25% dos matriculados na 1ª série são reprovados e há uma 

alta evasão e repetência nas 1ª e 5ª séries. Os alunos de 10 a 17 anos deixam 

as escolas para trabalhar, ou estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Com todos 

esses problemas, nem todos conseguem completar o Ensino Fundamental.   

 O panorama educacional deve levar em conta, ainda, a diversidade 

da educação brasileira que contempla escolas urbanas e rurais. Dados do 

censo escolar, MEC/INEP de 2009, apontam as distorções cidade/campo na 

política educacional brasileira. Cerca de 35 milhões de pessoas residem em 

áreas rurais no Brasil. A rede de escolas no campo atende aproximadamente 8 

milhões de alunos. Na faixa de 10 a 14 anos, 95% das crianças da área rural e 

97% da área urbana encontram-se na escola. Enquanto na área urbana 50% 

das crianças que frequentam a escola estão com atraso escolar, na área rural 

esse contingente é de 72% dos alunos. Dentre os jovens de 15 a 17 anos 

somente 66% frequentam a escola e apenas 12,9% está no ensino médio. 21% 

das escolas não possuem energia elétrica, apenas 5,2% dispõem de biblioteca 

e menos de 1% oferecem laboratório de ciências, de informática e acesso à 

Internet. Em relação aos professores: do 1º ao 5º ano, apenas 9% apresenta 

formação superior (na zona urbana, 38%). Nas séries finais do ensino 

fundamental o percentual de docentes com apenas o ensino médio completo 

corresponde a 57% do total. No ensino médio 22% tem escolaridade de nível 

médio.  

 Os professores que atuam do 5º ao 9º ano em exercício na área 

rural recebem praticamente a metade do salário dos que atuam na área 

urbana.  

A análise da evolução da educação nas décadas de 70 e 80 revela a 

persistência de um quadro de baixa eficiência escolar: de cada 100 alunos que 

ingressaram na primeira série do 1º grau, somente 24% chegaram a oitava 
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série no Sudeste e 10,4% no Nordeste. Mas, mesmo assim houve uma 

redução na proporção de analfabetos da população brasileira. Apesar das 

taxas de escolarização relativamente altas nos anos 80, a situação educacional 

das crianças e dos adolescentes era bastante precária. Da observação dos 

dados da PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios) e do MEC 

pode-se perceber os grandes problemas do sistema de ensino vigente 

enfrentados. 

Uma expansão da oferta na educação pré-escolar ocorreu nos anos 

90, através dos estabelecimentos dependentes dos municípios, sem falar na 

oportunidade que o Estado também oferece em todas as escolas da rede para 

o ingresso de crianças de 6 anos às classes de alfabetização. Nessa área, 

pode-se afirmar que as desigualdades diminuíram, na medida em que houve 

maior crescimento relativo da escolarização e participação das populações 

mais carentes nos programas. 

Durante as décadas de 70 e 80, a tônica da política educacional 

brasileira recaiu sobre a expansão das oportunidades de escolarização, 

havendo um aumento expressivo no acesso à escola básica. Todavia, os altos 

índices de repetência e evasão apontam problemas que evidenciam a grande 

insatisfação com trabalho realizado pela escola. 

Ao longo da década de 90, a oferta de vagas praticamente 

universalizou-se no país. O maior contingente de crianças fora da escola 

encontra-se nas regiões Norte e Nordeste. Nas regiões Sul e Sudeste há 

desequilíbrios na localização das escolas e nos casos das grandes cidades, 

insuficiência de vagas, provocando a existência de um número excessivo de 

turnos e criação de escolas unidocentes ou multisseriados. 

Para atingir uma meta de incorporação e permanência no ensino 

fundamental, o Brasil implementou políticas de redução dessas desigualdades, 

igualando as possibilidades de acesso à escola das classes carentes e que 

estas se sintam atraídas, permanecendo o tempo adequado. 

 De acordo com Ferraz (2009), precisamos resolver o problema do 

fracasso escolar e não achar um culpado. Afirma, ainda, que não existe formula 
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mágica, mas existem muitas ações. Para diminuir essa situação de repetência 

devem ser criados novos projetos, implantação de novas metodologias e 

reformulação de currículos para a formação de cidadãos criativos, capazes de 

exercer o seu papel dignamente perante a sociedade.  

  

 
1.2 Fatores que Influenciam a Evasão Escolar 
 

A evasão escolar ocupa uma posição histórica dentro do panorama 

da educação nacional, é um dos temas mais debatidos por educadores e que 

infelizmente, ainda ocupa até os dias atuais, espaço de significativa relevância 

no cenário nacional. Muitos alunos que iniciam a vida escolar infelizmente não 

chegam a concluí-la. São várias as causas que contribuem para a formação 

desse quadro como problemas sócio-econômicos, distância, cansaço, 

desestruturação familiar, necessidade de complementação de renda familiar, 

escolas pouco atraentes entre outros. 

Estas causas são plurais e não singulares, ou seja, a evasão escolar 

acontece com a soma de diferentes fatores e não necessariamente de um 

especificamente. Os educadores devem diagnosticar, detectar o problema e 

buscar as possíveis soluções, com intuito de proporcionar o retorno efetivo do 

aluno à escola. Esses problemas estendem-se a todos os aspectos e níveis do 

processo educacional, desde as 1ª séries do Ensino Fundamental até o Ensino 

Superior. 

A evasão é um problema complexo e se relaciona com outros 

importantes temas da pedagogia como reprovação, formas de avaliação, 

curriculum, despreparo do professor, disciplinas escolares, entre outros. 

Considerando os altos índices de evasão, fomos motivados a pesquisar as 

causas que levam a tal problema e sentimos a necessidade de saber o que a 

escola tem feito para reverter esse quadro e qual a influência da família nesse 

processo. 
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                     1.2.1 A Família  
 

A convivência familiar é fator essencial para o desenvolvimento 

individual da criança. É onde ela começa a construir a sua história de vida, a 

sua identidade. É da família que receberá a influência de valores morais e 

hábitos. "Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou 

qualquer deles e seus descendentes." (BRASIL, 1990). Também é a família, o 

primeiro grupo social do qual a criança fará parte, onde cada um terá sua 

própria identidade fazendo com que o relacionamento familiar se torne muito 

gratificante, prazeroso e também desafiador ou não. As crianças, desde muito 

pequeninas, aprendem o tempo todo com sua família, não somente pelas 

palavras ditas, mas sobre tudo, sobre aquilo que vêem nela, a forma como 

atuam, como agem perante os problemas. Definitivamente, as crianças 

observam e copiam o proceder de seus pais ante a vida. Uma autêntica 

educação em valores, mais que ser ensinada, é transmitida, vivenciada, 

experimentada. A vivência de normas e limites é fundamental para a 

construção dos valores, que não se transmitem por via genética, por isso é tão 

importante levá-los em conta na educação dos filhos, a melhor forma de agir 

com limites, transmitir valores, de aprender a viver em sociedade, é jamais 

aplicar o ditado tão popular "faça o que eu digo e não o que eu faço". Quer-se 

que os filhos sejam responsáveis e autônomos para ajudar a construir uma 

sociedade melhor, deve-se começar por criá-la e "fazer o que dizemos". 

A crise da família é causa de uma sociedade que privilegiou mais o 

indivíduo que o coletivo é notório se reconhecer que são raras as exceções de 

pais e filhos que utilizam o diálogo como principal ferramenta na resolução dos 

conflitos, aliás, a correria do dia-a-dia não oferece tempo para o diálogo, nem 

mesmo para as refeições ao redor da mesma mesa. Quando analisamos o 

comportamento atual da grande maioria de adolescentes e jovens, qual a 

perspectiva que temos para a reestruturação familiar? Não podemos esperar a 

família ajustada em uma sociedade desajustada. Evidentemente que temos 

que buscar caminhos, porém, sabem que eles não são fáceis, considerando a 

desvalorização familiar que vivemos. 

http://www.cocararaquara.com.br/wordpress/
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A conseqüência disto é perceptível na dificuldade que os pais 

possuem em lidar com os filhos, hoje há uma transferência de competências e 

responsabilidades para a escola. A escola passa a ser cada vez mais exigida, 

sabemos que não tem como suprir a ausência dos pais, no entanto precisa 

cumprir a sua missão educativa na formação de cidadãos equilibrados.  

...interessa ressaltar que a "educação oferecida" pelos 
responsáveis reflete na relação da criança com os colegas e 
com os professores, podendo gerar atitudes indesejáveis na 
escola que culminam em desobediência, agressividade, falta 
de respeito perante os colegas, professores e outros. 
(OLIVEIRA, 2005, p.25) 
 

De acordo com Oliveira (2005), entende-se que é muito importante o 

papel da família na educação das crianças. A presença dos pais diretamente 

na educação dos filhos tem grande influência no desenvolvimento deles os 

membros da família exercem forte influência no comportamento dos indivíduos 

em fase de amadurecimento emocional, pois este dependerá, em grande 

escala, de suas experiências emocionais anteriores, ou seja, aquilo que for 

experimentado na infância desempenha importante papel durante os anos de 

adolescência.“Até hoje a família transmite, avalia e interpreta cultura para a 

criança. É impossível negar, portanto, a importância e o impacto que a 

educação familiar tem (do ponto de vista cognitivo, afetivo e moral) sobre o 

individuo." (AQUINO apud SANTOS e NUNES, 2006, p.82) 

É do ambiente familiar que os alunos refletem seus comportamentos 

em sala de aula. É fundamental a participação da família na educação de seus 

filhos. É do convívio familiar que a criança leva para a escola os valores da 

sociedade que pertencem. A escola e a família estão diretamente ligadas ao 

processo de formação do indivíduo. Cabe a cada uma cumprir bem o seu 

papel. E as duas, juntas, poderão amenizar situações contrárias que surgem 

nesse processo. Não adianta uma culpar a outra por determinadas situações. 

"É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem 

como participar da definição das propostas educacionais" (BRASIL, 1990). Não 

é dada como um dever, mas como um direito, a participação dos pais no 

convívio escolar dos seus filhos. Possivelmente algumas famílias, não têm 
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ciência desse direito. Contudo, há outras que preferem desconhecer esse 

direito, preferindo culpar a escola pelas dificuldades de seus filhos, e esta, a 

família. Afinal, qual é o papel de cada uma?  

Especialmente antes da era moderna, as escolas eram 
consideradas o canal principal para a transmissão de valores 
morais e políticos. Era esperado que os professores 
modelassem comportamentos adequados, bem como 
assegurassem que os estudantes dominassem regras e 
regulamentos importantes. (GARDNER, 2002, p. 115).  

 

O ECA deixa bem claro o direito de participação dos pais no 

desenvolvimento escolar de seus filhos, procurando contribuir com a escola 

para o bom desenvolvimento deles. A família também é responsável pelo 

aprendizado escolar dos filhos. Junto com a escola, compartilha essa 

responsabilidade. "A escola é responsável pelo núcleo formal do ensino da 

leitura, da escrita e da Matemática e suas regras e seus parâmetros científicos, 

entre outros conteúdos." (POLONIA, 2009, p. 12).  

Polato (2009) afirma que, há dois séculos atrás, o ensino ficava a 

cargo da família ou de pequenos grupos. Depois, a escola assumiu o papel de 

formalizar os conhecimentos, ampliá-los, sistematizá-los, tornando-os comuns 

a todos. A família antes era afastada. Agora, é convidada a participar. Família e 

escola são os principais responsáveis pela educação. O que falta, é uma 

relação mais estreita entre as duas.  

 

Mediante a busca de fatores que possam explicar os motivos 
que levam os alunos a evadirem, nos deparamos com uma 
discussão complexa e cada vez mais fundamentada no fato de 
que, para cada aluno se encontrará um fator que será o 
suficiente para explicar o porquê da evasão.  Entendemos que a 
distância entre o ideário e a realidade é um desafio. Superá-lo 
perpassa pela necessidade de assumirmos esse compromisso 
de forma responsável e articulada, avaliando as conquistas e 
projetando as metas. Sem este esforço não há garantias de 
iniciativas eficazes capazes de realizar de modo pleno, a 
viabilização das conquistas, ao se tratar de Evasão Escolar. 
(MAKSENAS, 1992 apud POLATO, 2009, p. 32).   
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Como foi visto, a família exerce um papel preponderante na vida do 

indivíduo e quando esta não esta estruturada pode causar uma grande 

dificuldade para a permanência do aluno na escola. Inúmeros são os fatores 

que podem provocar a evasão escolar, a falta de recursos financeiros, o 

descaso pela vida escolar, o abandono, a violência, a desvalorização da 

educação entre outros.  

 

                     1.2.2 A Escola 
 

Ao longo da história, tivemos diferentes justificativas para evasão 

escolar. Primeiramente explicou-se o fracasso através dos aspectos orgânicos 

da aprendizagem, depois os aspectos emocionais e sociais e por último 

passou-se a considerar os aspectos intra-escolares.  

A escola possui uma parcela de responsabilidade pela evasão 

escolar quando o ambiente pedagógico distancia-se da realidade do aluno, 

desprezando as competências já desenvolvidas por eles. 

Com isso, o aluno acaba recebendo a culpa por dificuldades em se 

adaptar as exigências da escola. O ensino torna-se uma prática padronizada e 

imutável, que se repete todo ano e que ele não consegue superar, ocorrendo a 

repetência. 

Essa repetência causa um sentimento negativo e uma baixa estima 

que conseqüentemente o leva a evasão escolar. 

Então o que fazer? Quando a criança começa a freqüentar a escola, 

é inserida num universo coletivo em que as relações serão mais abrangentes 

como com os professores, alunos, funcionários, com o conhecimento e com o 

mundo. A sua adaptação a esse novo grupo social e o seu modo de aprender 

dependerá muito da sua bagagem familiar. Por isso, a escola deve se 

preocupar em estreitar os laços com a família. Tanto a escola quanto a família 

são pontos de sustentação de um ser humano. É necessário que haja uma 

harmonia entre elas para que os resultados na formação de um indivíduo sejam 

positivos.  
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Pais e professores devem caminhar juntos, pois têm o mesmo 

objetivo, que é preparar as crianças para a vida. Daí a importância de 

compartilhar idéias, compreender o que acontece no dia-a-dia sem julgar e, 

sim, buscar soluções. É necessário que escola e família sintam-se parceiras na 

tarefa de transformar a criança em um cidadão consciente de seus direitos e 

deveres.  

Sabe-se que a educação é um dos caminhos para o tão sonhado 

crescimento, não só econômico como principalmente o social. “É bem verdade 

que a educação não é a alavanca da transformação social mas sem ela essa 

transformação não se dá”. (FREIRE, 2007, p. 53). A grande questão é  como 

chegar a uma educação pública de qualidade com tantos problemas 

existentes? Evasão escolar, sucateamento dos prédios, falta de capacitação 

para os professores e propostas pedagógicas ultrapassadas.  

Atualmente o governo elaborou programas sociais que visam 

remunerar as famílias pobres que mantiverem seus filhos na escola, visando 

resolver, a curto prazo, a evasão escolar. Todas essas iniciativas são válidas, 

porém não são suficientes, nem funcionam cem por cento considerando que de 

toda verba que sai dos cofres públicos destinados à esses propósitos como o 

PETI e o FUNDEB  mais da metade se perde até chegar ao seu destino. 

Devemos procurar soluções não só fora da escola, mas também no seu interior 

analisando o papel social e político desenvolvido pela Unidade de Ensino e que 

tipo de envolvimento o gestor deve assumir diante dessas diversas situações. 
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CAPÍTULO 2 

                  O PAPEL DO GESTOR ESCOLARonho pelo qual 
brigo, exige que eu invente em mim a coragem de lutar ao lado da coragem de amar ". PAULO 

FREIRE 
Um dos erros mais funestos que podemos cometer, enquanto 
estudamos, como alunos ou professores, é recuar em face do 
primeiro obstáculo com que nos defrontamos. (FREIRE, 2007, 
p. 41) 

 

2.1 Fatores que Influenciam a Evasão Escolar 

 

A década de 90 foi marcada pela construção de uma nova 

racionalidade no campo da gestão da educação, oriunda dos compromissos 

assumidos pelo Brasil na Conferência Mundial de Educação Para Todos (1990) 

e na Declaração de Nova Delhi (1993) com vistas à universalização do ensino 

básico. Estes compromissos convergiram para a adoção de novos modelos de 

gestão do ensino público: mais flexíveis, participativos, descentralizados e, 

portanto, supostamente democráticos.   

A palavra gestão tem origem latina, genere, que significa conduzir, 

dirigir ou governar. Gestão democrática é um exercício de cidadania, 

fundamental para o avanço da sociedade que planeja ser mais justa e 

igualitária e é a garantia do padrão de qualidade.  

O papel que o diretor deve ocupar difere, em muito, daquele 

burocrata, centralizador do poder, que está a serviço da burocracia e do Estado 

ou do Município. Ao diretor, segundo Fernandes (2002), cabe romper com essa 

postura autoritária e de passividade diante das orientações vindas de cima para 

baixo, como se fosse um funcionário burocrático do sistema. Esse diretor, aqui 

entendido como sinônimo de gestor deve enxergar em si mesmo um 

representante de um projeto político-social de educação que passa pela ruptura 

com um sistema seletivo, excludente, e forjar uma gestão escolar mais aberta, 

arejada para os anseios populares. 
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... um gestor da dinâmica social, um mobilizador, um 
orquestrador de atores, um articulador da diversidade para dar 
unidade e consistência, na construção do ambiente 
educacional e promoção segura da formação de seus alunos 
(LUCK, 2000, p. 16). 
Ou ainda.... 
... o diretor coordena, mobiliza, motiva, lidera, delega aos 
membros da equipe escolar, conforme suas atribuições 
específicas, as responsabilidades decorrentes das decisões, 
acompanha o desenvolvimento das ações, presta contas e 
submete à avaliação da equipe o desenvolvimento das 
decisões tomadas coletivamente (LIBÂNIO, OLIVEIRA e 
TOSCHI, 2003, p. 335).. 

 

As famílias e a comunidade demandam da escola soluções para 

problemas sociais. Cabe ao gestor criar as condições para que a realidade seja 

trabalhada de forma crítica em sala de aula. O gestor deve ter uma visão global 

da instituição e, ao mesmo tempo, focada nos alunos. 

Hoje, na avaliação de secretarias municipais e estaduais, institutos 

de formação, universidades e do próprio Ministério da Educação, o diretor é a 

figura central para promover esse ganho de qualidade de que a educação 

brasileira tanto necessita. E, da mesma forma que seu papel é importante, sua 

rotina está cada vez mais complexa. Ele deve, cotidianamente, dar conta de 

diferentes "gestões", como cita Priolli (2007): do espaço, dos recursos 

financeiros, de questões legais, da interação com a comunidade do entorno e 

com a Secretaria de Educação e das relações interpessoais (com funcionários, 

professores, famílias). Tudo isso, com um objetivo maior, que, se não é novo, 

ganhou uma importância que parecia um pouco esquecida nos últimos tempos: 

a aprendizagem dos alunos. 

A postura do diretor imprime marca nas relações interpessoais no 

ambiente escolar. Professores, funcionários, pais e alunos ao mesmo tempo 

ensinam e têm coisas a aprender. A forma como o gestor se posiciona na 

escola exerce grande influência sobre como se dão as relações interpessoais. 

O entendimento de alunos, pais, funcionários, professores e, sobretudo, dos 

próprios diretores sobre seus papéis na dinâmica escolar é decisivo para 

determinar a qualidade da instituição. A escola se insere num bairro e sua 
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equipe deve conhecer a realidade local. Só assim é possível conhecer as 

necessidades das pessoas e adequar-se a elas. 

A gestão do ensino público ainda está associada ao controle das 

ações de outros, predominando os modelos tradicionais em que a 

administração, consolidada a partir de uma estrutura hierarquizada e 

burocrática de Estado, tem um caráter centralizador e autoritário. Desta forma, 

administrar, na maioria das vezes, ainda é confundido com mandar, determinar, 

impor, ordenar. 

Porém, segundo Paro (2006, p.18), o caráter essencial da 

administração é o de mediação na busca de objetivos, ou seja, a administração 

é a “utilização racional de recursos para a realização de determinados fins”. 

Esta concepção de administração induz-nos a identificar como não-

administrativas todas aquelas medidas ou atividades que, perdendo de vista o 

fim para o qual foram pensadas, constroem-se como fins em si mesmos, 

perdendo-se em práticas burocratizadas. E, ainda, que a administração, não 

sendo um fim em si, pode se articular com uma variedade infinita de objetivos, 

o que permite que ela não esteja necessariamente relacionada com 

autoritarismo e centralização/controle das ações e sim com a democratização 

da gestão do sistema escolar. 

Para Fernandes (2002), a parceria entre o gestor e o coordenador 

pedagógico é uma das mais relevantes na construção de uma escola de 

qualidade. Para isso, eles precisam estar sempre muito afinados, já que o 

grande foco é a aprendizagem dos alunos. A principal função do coordenador é 

cuidar da formação dos professores, um dos aspectos decisivos para 

implementar o projeto pedagógico decidido coletivamente pela comunidade 

escolar (processo que, como um todo, é de responsabilidade do gestor). 

Para Costa (2003) há três perfis básicos nessa função: 

a) O administrador escolar — mantém a escola dentro das normas do 

sistema educacional, segue portarias e instruções, é exigente no 

cumprimento de prazos;  
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b) O pedagógico — valoriza a qualidade do ensino, o projeto 

pedagógico, a supervisão e a orientação pedagógica e cria 

oportunidades de capacitação docente; 

c) O sócio comunitário — preocupa-se com a gestão democrática e com 

a participação da comunidade, está sempre rodeado de pais, alunos 

e lideranças do bairro, abre a escola nos finais de semana e permite 

trânsito livre em sua sala. 

Como é muito difícil ter todas essas características, o importante é 

saber equilibrá-las, com colaboradores que tenham talentos complementares. 

Delegar e liderar devem ser as palavras chave. O autor acima referendado 

acrescenta que o bom diretor indica caminhos, é sensível às necessidades da 

comunidade, desenvolve talentos, facilita o trabalho da equipe e, é claro, 

resolve problemas. 

Dentro deste contexto, lidar com a burocracia não pode ocupar todo 

o tempo do diretor. Além de conhecer leis e normas e saber gerir recursos, o 

foco principal deve ser a aprendizagem de crianças e adolescentes. 

Apesar de o modelo de gestão escolar atual ter um caráter 

extremamente centralizador e burocratizante, que absorve praticamente a 

maior parte do tempo do trabalho do gestor escolar, caberá a ele encontrar 

mecanismo para conciliar o trabalho administrativo e o trabalho pedagógico, 

mesmo porque não há como suprimir um ou o outro. Ambos são necessários 

ao gerenciamento da escola. O que tem acontecido, em muitos casos, se não 

na maioria das vezes, é a preponderância do administrativo sobre o 

pedagógico. 

O que deve ficar claro para o gestor escolar é que o administrativo 

deve estar a serviço do pedagógico, isto é, deve servir de suporte para a 

consecução dos objetivos educacionais da unidade escolar.  

Assim, com base no exposto, o gestor escolar precisa incentivar as 

iniciativas inovadoras; elaborar planos diários e de longo prazo visando à 

melhoria da escola; gerenciar os recursos financeiros e humanos; assegurar a 
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participação da comunidade na escola; e identificar as necessidades da 

instituição e buscar soluções. 

 

 

2.2 A Escola que Sonhamos  

 
A atual estrutura social requer dos indivíduos conhecimentos e 

habilidades, que segundo o discurso oficial, devem ser garantidos pela 

extensão da oferta de um ensino crítico e criativo, adequado à inserção desses 

indivíduos no sistema produtivo. Assim, fundamentaram-se as reformas na 

Educação Escolar nos anos 90. É certo que o discurso oficial coincide com o 

discurso dos movimentos sociais pela educação emancipadora. Entretanto, 

ambos os discursos são amparadas por visões de mundo construídas no 

cotidiano de cada um dos representantes desses discursos. 

Para promover uma escola democrática e participativa deve-se 

promover uma reorganização dos espaços, dos tempos, dos conteúdos e das 

relações interpessoais. Refletir sobre a construção de valores de democracia e 

de cidadania e a construção de personalidades morais e autônomas nos leva 

em busca de uma escola diferente, que vise à superação de obstáculos, à 

democratização e a construção de valores de cidadania. 

  A mudança deve constituir o ponto de partida de uma tarefa de 

reorganização gradativa do sistema escolar. Essa reorganização, mais que 

uma medida administrativa ou pedagógica, deveria consistir numa diretriz 

político-educacional, no sentido de encontrar um tratamento democrático 

adequado às necessidades de aprendizagem dos indivíduos e diminuir a 

distância existente entre o desempenho dos alunos das diferentes camadas da 

população, garantindo a todos o acesso e a permanência no sistema escolar. 

  O professor, enquanto parte do sistema, deve estabelecer uma 

relação entre a experiência social que o educando tem como indivíduo e os 

saberes curriculares fundamentais, pois o ensino exclusivamente verbalista, a 

aprendizagem entendida somente como acumulação de conhecimento e a 
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mesma transmissão de informações, não subsiste às exigências do mundo 

moderno. 

  Para isso, faz-se necessário uma política educacional que priorize a 

qualidade da formação a ser oferecida aos professores e alunos. O sistema 

educacional deve possibilitar propostas educativas adequadas à preparação 

dos indivíduos, as diversas formas de exercício profissional e de cidadania. 

Assim sendo, estará garantindo aos sujeitos sociais responderem ao 

desenvolvimento cultural, político e econômico necessário ao 

acompanhamento das mudanças de curso. A qualidade essencial para a 

formação de cidadãos críticos, participativos e autônomos, que atuem com 

competência e responsabilidade, deve estar associada a processos formativos 

em permanente interação como o todo social. 

  A escola está caminhando para ser, um futuro bem próximo, um 

local de constante diálogo, respeito às diferenças individuais e culturais, onde o 

saber veiculado oportunize a todos a capacidade de exercer com dignidade a 

cidadania e transforme seus alunos em protagonistas do processo de 

aprendizagem, motivando-os a ter autonomia intelectual e a construir o seu 

próprio saber. 

  Como afirmado por Bolivar (2005):  

 

... a aprendizagem da democracia inclui um conjunto de 
práticas educativas tanto a conhecimentos e competências 
quanto a valores e atitudes necessárias a um comportamento 
cívico sustentado em todos os âmbitos sociais. Há duas vias 
importantes – que não devem ser alternativas, e sim 
complementares – para a aprendizagem da democracia na 
escola: a via curricular e a via institucional. Esta não deve ser 
oferecida de modo explícito no currículo (por meio de uma 
matéria, de uma área ou de um tema transversal), visto que 
exige conhecimentos; porém, estes não garantem o exercício 
de uma cidadania democrática. A educação para a cidadania, 
tal como é entendida aqui, tem a ver com própria maneira 
como são trabalhados os saberes escolares e como são 
construídos os conhecimentos em sala de aula e, sobretudo, 
como a participação na escola converte-se em uma experiência 
que favorece o seu exercício. (BOLIVAR, 2005 apud PARO, 
2006, p. 37) 
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 Na perspectiva de construção da cidadania, a escola precisa 

assumir a valorização da cultura de sua própria comunidade e, ao mesmo 

tempo, buscar ultrapassar seus limites elitistas, oferecendo condições às 

crianças pertencentes às diferentes camadas sociais o acesso ao saber. Deve 

buscar eleger, como objeto de ensino, conteúdos que estejam em consonância 

com questões sociais, que marquem cada momento histórico, cuja 

aprendizagem e assimilação sejam consideradas essenciais para que os 

alunos possam exercer seus direitos e deveres. Cidadania em todos os 

momentos de sua construção é uma aprendizagem: aprendizagem de lutar por 

condições dignas de vida, trabalho e educação. 

  A análise do cotidiano escolar coloca-se como fundamental para se 

compreender como a escola desempenha o seu papel socializador, seja na 

transmissão de conteúdos, seja na vinculação das crenças e valores que 

aparecem nas ações, interações, nas rotinas e nas relações sociais que 

caracterizam o cotidiano da experiência escolar. 

A escola vive um período de crise de identidade sócio-pedagógica 

face aos descompassos provocados por ações incoerentes das reformas 

educacionais, emergência de paradigmas científicos e tecnológicos, exigências 

econômicas e, muitas vezes, pela falta de continuidade das políticas públicas. 

Somada a estas, a escola luta contra as mazelas de modelos pedagógicos que 

foram incorporados pela política reformista oriunda de acordos 

governamentais. Entre tantas indefinições temos que admitir a exigência de um 

amadurecimento dos que ocupam e fazem o cotidiano escolar. 

  O acesso à educação é um direito de todos e um dever do Estado. 

Entretanto, ao longo da história brasileira foi um processo marcado por lutas e 

questionamentos de todo tipo, inclusive com embates ideológicos e 

pedagógicos nos fóruns e instituições da sociedade civil e política. E a relação 

da Cidadania com a Educação, ao longo do tempo, tem obtido destaque. 

  A LDB consolida e amplia o dever do poder público para com a 

educação em geral e em particular para o ensino fundamental. Assim, observa-
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se no Artigo 22 que a educação básica, da qual o ensino fundamental é parte 

integrante, deve assegurar a todos a “formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornece-lhes meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores”. 

  Conforme a afirmação de Vieira: 

a educação constitui um dos direitos a cidadania, fixando-se os 
direitos políticos e sociais (...) Na situação de direito público 
inerente à cidadania, a Educação faculta aos indivíduos a 
participação no exercício do poder político, como eleitor, ao 
melhor qualificar o voto, ou como membro do Estado (...). Na 
situação de direito social inerente à cidadania, a Educação 
significa bom caminho para dar a mínima segurança e algum 
conforto sócio-econômico aos indivíduos, oferecendo-lhes a 
cultura da vida civilizada. (VIERA, 1994 apud PARO, 2006 
p.72) 

 

  Cidadania não é uma qualidade, nem privilégio individual, e sim uma 

construção coletiva que tem como pressuposto a organização, a participação e 

a consciência do grupo, alicerçada no compromisso com relações 

democráticas. 

  Do ponto de vista do educador, a cidadania passa por boas relações 

com os colegas, como os diretores, com os funcionários, pelo direito de 

ensinar, ou seja, formar consciência. Do ponto de vista do aluno, reside no 

direito de ir à escola para se apropriar dos conteúdos que nada mais são do 

que conhecimentos socialmente determinados para intervenção no processo 

de mudanças. 

  Educar para a cidadania é, como afirmado por PARO (2006), uma 

prática política que permite dispor de argumentos que nos ajudem a continuar 

reivindicando e lutando por uma educação diferente para um futuro melhor, 

tendo consciência de que as novas reconceituações da educação devem ser 

acompanhadas de reformas dos sistemas sociais para que ocorram as 

mudanças necessárias. 

  De acordo com Araújo (2005 apud Ferraz, 2009), a escola precisa 

então, repensar a formação de seu aluno, ajudando-o a tomar o rumo para a 
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idealização de sua própria vida, resgatando o poder político da população na 

elaboração de valores sociais calcados na emancipação humana e na vontade 

democrática. Esta é feita por meio da escola baseada na democracia, 

assumindo a implantação de uma gestão mais participativa, pressupondo que 

seus alunos, professores, funcionários e pais tenham a capacidade de 

participar efetivamente do processo de formulação de ações pertinentes a sua 

resolução.  

  Participação é um dos cinco princípios da democracia. Segundo o 

sociólogo Herbert de Souza (2005) sem ela não é possível transformar em 

realidade, em parte da história humana, nenhum dos outros princípios: 

igualdade, liberdade, diversidade e solidariedade. Nesse sentido, a participação 

não pode ser uma possibilidade aberta apenas a alguns privilegiados. Ela deve 

ser uma oportunidade efetiva e acessível a todas as pessoas. Além disto, é 

preciso que ela assuma formas diversas de participação na vida da família, da 

rua, do bairro, da cidade, na escola e no próprio país.  

  Ainda segundo Souza (2005) a resignação e o medo da participação 

são resultados da cultura autoritária, que perpassa nossa história e instalou-se 

na cultura brasileira. Tem-se, então, o cidadão limitado, fechado, sem iniciativa 

e dependente. 

Trabalhar com cidadania em sala de aula é tarefa fundamental, pois 

precisamos conquistar os espaços da discussão, construindo canais de 

participação para encaminhar desde as questões teórico metodológicas até as 

questões da democratização. É necessário combinar educação e cotidiano; é 

preciso estabelecer diálogo e trocar idéias com os alunos, trocar idéias de 

sujeito para sujeito e não de mestre para discípulo. Nessa confluência de ações 

e relações, situamos a cidadania como prática possível no dia-a-dia da escola. 

Entendemos que a cidadania é construída com ações e práticas envolvendo 

todos os elementos do processo educacional. 

A preparação do aluno para o exercício da cidadania é o objetivo 

principal da educação escolar, de acordo com a Constituição Federal de 1988 e 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394, e, tanto mais 
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eficiente será essa preparação quanto mais ela for feita na prática, a partir da 

discussão e da participação na vida social do país e da própria escola. Dessa 

maneira, o sistema de ensino deve preparar os alunos para conhecerem a 

realidade em que vivem e a participarem ativamente em sua transformação. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam alguns objetivos que 

deverão ser atingidos pelos alunos do Ensino Fundamental. Dentre esses 

objetivos, destacamos aqueles que apontam a compreensão da cidadania 

como participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres 

políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, 

cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o 

mesmo respeito; além de desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e 

sentimento de confiança em sua capacidade afetiva, física, cognitiva, ética, 

estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com 

perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania.  

 Sendo a escola o lugar onde as transformações devem ser 

primeiramente pensadas, é de se esperar que a instituição educacional 

desempenhe seu papel, sinalizando o rumo das mudanças a fim de 

salvaguardar sempre o sentido do homem, a plenitude da vida, a conquista e o 

exercício consciente da cidadania. 

A cidadania não deve ficar só no conceitual, deve acontecer de fato. 

A escola como instituição social tem de praticar a cidadania a todo minuto, em 

cada detalhe. Ou os discursos se tornam palavras mortas e pura retórica. 
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CAPÍTULO 3  

 GESTÃO X EVASÃO 

 
Lavar as mãos em face à opressão é reforçar o poder do 

                          opressor, é optar por ele. (FREIRE, 1997, p. 126) 

 

 
3.1 Como o Gestor Pode Auxiliar na Diminuição da Evasão 
Escolar 

 
  Partindo do pressuposto da grande importância do gestor como 

condição de promoção da qualidade de ensino, pelo enriquecimento que pode 

e deve prestar na construção de um processo educacional amplo e pleno, se 

reforça o trabalho integrado da equipe técnico-pedagógica da escola, o que se 

torna mais necessária para o desenvolvimento da educação, cada vez mais 

vital para o desenvolvimento da sociedade. 

 O clima emocional do trabalho, o estabelecimento de prioridades de 

ação, o tipo de relacionamento professores/professores, professores/alunos, 

escola-comunidade, dentre outros aspectos da vida escolar, depende da 

atuação do gestor. 

 De acordo com a Revista Escola (2009) os diretores de escolas 

públicas no Brasil trabalham aproximadamente dez horas por dia. Eles têm em 

média 46 anos de idade, cuidam da infraestrutura da escola, conferem 

merenda, controlam o comportamento dos alunos, atendem os pais, participam 

de reuniões com as secretarias de Educação e providenciam todo o material 

para o bom andamento da escola. Sobra pouco tempo para conversar com os 

professores, prestar atenção nas aulas e buscar melhoria do ensino, que deve 

ser a meta essencial da escola. 

  No dia a dia, os diretores passam muito tempo cuidando de tarefas 

administrativas - e pouco tempo com questões pedagógicas. Segundo a 

pesquisa, 90% verificam a produção da merenda todos os dias. O mesmo vale 
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para a supervisão dos serviços de limpeza (84%), o fornecimento de lápis e 

papel (63%) e a conferência das condições das carteiras (58%). Ainda entre as 

tarefas que são desempenhadas diariamente, 92% afirmam dedicar tempo para 

atender pais, 74% para receber os alunos na porta e 89% para observar o 

relacionamento entre os funcionários e a comunidade. Porém 50% não 

acompanham as reuniões semanais entre os professores e a coordenação 

pedagógica. E 25% reconhecem que nunca olham os cadernos dos estudantes 

para verificar a evolução da aprendizagem.  

 Diferente dessa realidade, o gestor deve buscar dinamizar e dar 

assistência aos membros da escola para que promovam ações condizentes 

com os objetivos e princípios educacionais propostos; ter liderança e inspiração 

no sentido de enriquecimento desses objetivos e princípios; promover um 

sistema de ação integrada e cooperativa; manter um processo de comunicação 

claro e aberto entre escola e a comunidade. 

 Para Caminha (2009 apud Ferraz 2009), o gestor e a escola devem 

ser veículos de educação para a cidadania, devem oferecer condições 

ambientais onde a criança possa conquistar as suas aptidões, nos tempos e 

momentos certos, respeitando a maturidade completa de cada aquisição. E é 

isso que o gestor deve buscar colocar em prática. 

Para a melhoraria do ensino o gestor deve proporcionar discussões 

sobre a proposta curricular da escola, o regimento escolar, o planejamento de 

aulas e de ensino, além dos planos de ação da escola e do pedagógico. 

Acompanhar o processo de avaliação de aprendizagem, coordenar reuniões 

pedagógicas, organizar os conselhos de classe e a participação da 

comunidade no conselho escolar, buscando a qualidade na educação. “A 

grande função da gestão não é racionalizar objetivos pré-determinados, mas 

ser capaz de negociar, momento a momento, a pluralidade dos consensos.” 

(BARROSO, 1992, p. 38) 

Para combater a evasão escolar, deve proporcionar visitas 

periódicas e cartas sociais aos alunos faltosos. Se preocupar em reduzir o 

índice de reprovação, que é uma das causas da evasão escolar procurar um 
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melhor relacionamento com os pais, e ofertar aulas de reforço escolar no 

contra turno e uma avaliação diferenciada a cada indivíduo. 

As visitas periódicas deverão ser realizadas junto com a Orientadora 

Educacional e Pedagógica, que tem por objetivo proporcionar subsídios para 

que esse trabalho seja realizado de maneira eficiente e eficaz. Essa parceria, 

“todos unidos para uma qualidade na educação”, proporciona aos discentes 

uma nova maneira de ver a aprendizagem. 

Através das visitas constantes e persistentes, os responsáveis 

passaram a perceber e que a escola se importava com os seus filhos tanto 

quanto eles. 

Nas cartas sociais, especificávamos o que acarretavam as faltas e 

pedíamos o comparecimento deles na Unidade Escolar para que as 

justificassem. Informávamos também o quanto a escola se alegraria com o seu 

retorno, caso isso fosse feito.  

Quando os pais compareciam a escola, eles assinavam um termo de 

compromisso elaborado pela Secretaria de Educação e adaptado pela Unidade 

de Ensino. 

Depois de todas as alternativas já citadas, caso o aluno não retorne, 

o orientador educacional, junto à direção deve se utilizar de mecanismos legais 

como a FICAI (Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente)  que deve ser 

enviada ao Conselho Tutelar do município para que eles tomem as  ações 

cabíveis. 

  O gestor deve efetivamente oferecer um ensino adequado às 

necessidades dos alunos, envolvendo toda equipe e a comunidade na 

definição de metas, e construir uma proposta pedagógica concreta e um bom 

planejamento baseados na realidade da clientela. 

  Ao avaliar seus alunos, a escola deve avaliar seu próprio projeto 

pedagógico, fazendo os ajustes necessários em busca da construção do 

sucesso e não do fracasso escolar.     
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3.2 O Desafio Político-Social da Evasão Escolar 

Cabe à escola formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, 

conscientes de seus direitos e deveres, capazes de compreender a realidade 

em que vivem preparados para participar da vida econômica, social e política 

do país e aptos a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. A 

função básica da escola é garantir a aprendizagem de conhecimentos, 

habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo. Estas 

aprendizagens devem constituir-se em instrumentos para que o aluno 

compreenda melhor a realidade que o cerca, favorecendo sua participação em 

relações sociais cada vez mais amplas, possibilitando a leitura e interpretação 

das mensagens e informações que hoje são amplamente veiculadas, 

preparando-o para a inserção no mundo do trabalho e para a intervenção 

crítica e consciente na vida pública. É necessário que a escola propicie o 

domínio dos conteúdos culturais básicos, da leitura e da escrita, das ciências, 

das artes, das letras. Sem estas aprendizagens, dificilmente ele poderá exercer 

seus direitos de cidadão. 

As ciências permitiram que compreendêssemos muitas 
incertezas. No entanto, elas também ajudaram a revelar as 
zonas de incertezas. Dessa forma, a política pedagógica 
precisa converter-se em um instrumento que conduza o 
estudante a um diálogo criativo com as dúvidas e 
interrogações do nosso tempo, condição necessária para uma 
formação cidadã. Não se pode mais ignorar a urgência de 
universalização da cidadania, que, por sua vez, requer uma 
nova ética e por conseguinte, uma escola de educação e 
cidadania para todos. (MORIN, 2002, p. 16) 

 

                A escola, portanto, tem o compromisso social de ir além da simples 

transmissão do conhecimento sistematizado, preocupando-se em dotar o aluno 

da capacidade de buscar informações segundo as exigências de seu campo 

profissional ou de acordo com as necessidades de desenvolvimento individual 

e social. Precisamos preparar nossos alunos para uma aprendizagem 

permanente, que tenha continuidade mesmo após o término de sua vida 

escolar. Isto significa que em sala de aula devemos estar preocupados em 
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desenvolver determinadas habilidades intelectuais sem as quais o aluno nunca 

será capaz de uma aprendizagem autônoma.  

É necessário a cada momento fazer o aluno pensar, refletir, analisar, 

sintetizar, criticar, criar, classificar, tirar conclusões, estabelecer relações, 

argumentar, avaliar, justificar, etc. Para isto é preciso que os professores 

trabalhem com metodologias participativas, desafiadoras, problematizando os 

conteúdos e estimulando o aluno a pensar, a formular hipóteses, a descobrir, a 

falar, a questionar, a colocar suas opiniões, suas divergências e dúvidas, a 

trocar informações com o grupo de colegas, defendendo e argumentando seus 

pontos de vistas. 

 Um aspecto importante a ser considerado no que se refere à 

formação da cidadania diz respeito à formação de determinados valores, 

atitudes e compromissos indispensáveis à vivência numa sociedade 

democrática, tais como solidariedade, cooperação, responsabilidade, respeito 

às diferenças culturais, étnicas e de sexo, repúdio a qualquer forma de 

discriminação e preconceito. É função social de a escola propiciar a formação 

destes valores. Entretanto, valores não podem ser ensinados, mas devem ser 

vivenciados. É preciso que a escola e o próprio professor dêem testemunho 

daqueles valores que direcionam sua ação, fazendo da escola um ambiente de 

vivência de valores democráticos. 

Esta se iniciando no campo educacional uma espécie de 
revolução coperniana, que coloca a instituição como o centro 
das preocupações educacionais. Essa revolução, que nos 
países em desenvolvimento apenas se inicia, está em 
processo acelerado nos países capitalistas centrais, mudando 
significativamente as formas de pensar e de efetuar a gestão 
dos sistemas de ensino. (MELLO, 1997, p. 120) 

 

  Quando analisamos o debate que tem se processado em torno deste 

tema observamos que três aspectos têm se destacado. O primeiro diz respeito 

à gestão da escola. Para muitas pessoas, democratizar a escola diz respeito 

apenas à democratização dos processos administrativos. Isto significa, por 

exemplo, requerer que os diretores de escola, sejam eleitos através de formas 

participativas. Por outro lado prega-se a administração colegiada, que nos 
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últimos anos vem sendo instalada em muitas escolas. Cada vez mais fica claro 

que a escola deve abrir-se à participação de todos os segmentos que 

constituem a comunidade escolar, para que estes tenham voz e voto e sejam 

capazes de contribuir nas discussões que irão levar à tomada de decisões.  

Um segundo aspecto da democratização, refere-se à concepção de 

que para se democratizar a escola há que se democratizar a sua oferta. Isto 

significa que a escola deve universalizar a sua capacidade de responder às 

demandas, isto é, enquanto houver criança sem acesso à educação formal por 

falta de vagas, não podemos falar que temos uma escola democrática. Ainda 

relacionado a este aspecto está a questão de garantir a permanência do aluno 

na escola. Não basta apenas criar vagas para todos. Dados estatísticos 

revelam que de cada 100 crianças matriculadas no primeiro ano, apenas 33 

concluem o primeiro grau, e destas apenas 05 chegam ao 9ª ano sem 

repetência.  

         A cada ano, milhares de crianças e adolescentes abandonam a 

escola sem ter concluído o ensino fundamental. O que é feito delas? Podemos 

chamar de democrática uma escola que exclui tantos alunos? Ao manter estes 

mecanismos de seletividade a escola passa a servir como instrumento de 

reforço às desigualdades sociais. Portanto, além de criar vagas para todas as 

crianças em idade escolar, é preciso pensar formas de garantir sua 

permanência na escola.   

         Um terceiro aspecto que tem sido considerado na discussão sobre a 

escola democrática diz respeito à sala de aula, à democratização do processo 

pedagógico, da relação professor/aluno, aluno/aluno, aluno/conhecimento. Diz 

respeito também à utilização de metodologias participativas, centradas não na 

atividade do professor, mas no trabalho do aluno. Aqui também se deve 

considerar a flexibilidade dos planos e currículos, de modo a contemplar 

interesses emergentes. E também não pode ficar de fora a discussão sobre um 

processo democrático de avaliação da aprendizagem, preocupado não apenas 

em constatar as deficiências do aluno para decidir se ele será aprovado ou 

não, mas uma avaliação diagnosticadora, interessada em saber o que o aluno 
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não aprendeu e por que não aprendeu, com o objetivo de que sejam tomadas 

decisões que permitam a ele apropriar-se do conhecimento.  

A discussão sobre a escola democrática certamente não se esgota 

nestes pontos, no entanto estes aspectos têm centralizado os debates travados 

em torno desta importante questão. Finalizando, deve-se dizer que a 

construção de uma escola competente, democrática e de qualidade é uma 

exigência social. De um lado somos responsáveis por sua construção, por 

outro lado, quando se trata da escola pública, não podemos imaginar que será 

possível concretizar este projeto de escola sem a decisão política dos órgãos 

governamentais. Sozinha, a escola não pode cumprir com sua tarefa social, até 

porque ela não existe isolada do contexto. Efetivamente o poder público vem 

elaborando uma política educacional clara, com objetivos bem definidos, cujo 

foco central é o atendimento escolar de boa qualidade. Faz-se agora 

necessário que a sociedade civil acompanhe controle e fiscalize as medidas 

que serão implementadas, exigindo do Estado o cumprimento dos dispositivos 

legais, pressionando para que seja garantida a infra-estrutura indispensável ao 

bom funcionamento das instituições de ensino. 
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                                      CONCLUSÃO 

 

 Buscar a superação das situações que distanciam discurso da ação 

implica em compreender a escola que se diz democrática, aberta a todos, dá 

acesso a todas as camadas populares, mas que não garante a permanência 

nela, é um desafio a ser enfrentado pelo Poder Público, pela sociedade e de 

modo mais particular pelas comunidades, famílias e escolas. A exclusão, 

particularmente na faixa de 6 a 14 anos, é uma forma perversa e irremediável 

de exclusão social, por negar o direito elementar de cidadania e por reproduzir, 

desse modo, o círculo da pobreza e da marginalidade, alienando qualquer 

perspectiva de futuro para crianças e jovens, vítimas desse processo. A escola 

tornou-se cúmplice da reprodução, e marginalização social. Permanece a idéia 

de que o fracasso escolar está no aluno e suas individualidades. 

 A reforma não deve se dar apenas na escola, mas na estrutura 

social, que ao ser modificada, mudaria consequentemente a escola; que 

poderia desempenhar tranquilamente o seu real papel: ensinar e preparar na 

vida, adaptando-se a sociedade e às possíveis transformações. Portanto, 

buscar entender este espaço escolar como espaço de trocas, de construções 

coletivas e individuais, espaço de recuperação do sujeito como ser histórico, 

social e cultural parece algo necessário para se tentar fazer da escola um lugar 

de possíveis transformações. 

 Repensar o homem como a razão de todo o processo educativo, 

conscientizando-o da responsabilidade e da sua atuação, da sua limitação 

diante das dificuldades que o cercam e dos seus deveres para com os seus 

semelhantes, são os alicerces primordiais que dependendo da sua efetivação, 

a partir da responsabilidade de todos aqueles envolvidos com a educação, 

ocasionarão uma reviravolta em todo o processo educativo minimizando os 

diferentes obstáculos da evasão escolar que circundam esse processo, 

movimentando as engrenagens garantidoras do seu sucesso.  
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 Neste sentido, a preocupação central da gestão escolar deve ser a 

de contemplar os interesses e as necessidades da maioria da população, uma 

vez que democratizar a gestão deve significar promover participação efetiva da 

comunidade na escola para poder pensá-la para além de seus muros. 
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