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RESUMO 

No Estado do Rio de Janeiro, e em todo território brasileiro, a questão d escolar é uma 

temática que preocupa as autoridades, embora, por parte da sociedade não haja grande 

consciência sobre a importância da educação para as gerações futuras e, principalmente, para o 

desenvolvimento da sociedade. Conhecimento não significa, apenas, aprendizagem de 

conteúdos, mas o desenvolvimento de ações sociais e culturais que envolvam a sociedade. Este 

trabalho apresenta os resultados de uma investigação subordinada ao título A evasão escolar de 

alunos do Ensino Médio em escolas estaduais do bairro da Tijuca - Brasil. A visão dos gestores 

escolares, centrada na visão do gestor educativo relativamente a evasão nas unidades que 

gerem, procurando verificar se a evasão ocorre e quando, bem como as razões que estão na base 

deste problema. 

No decorrer do trabalho, e com a finalidade de conhecer a visão de quem gere as 

unidades educativas envolvidas, foram entrevistados seis gestores de unidades escolares do 

bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, com diferentes percentagens da evasão. O método 

escolhido para conduzir esta investigação foi o estudo de caso (Yin, 2005), numa perspetiva 

interpretativa, baseada na análise de conteúdo (Bardin, 2004). Foram utilizadas a análise 

documental e a técnica de entrevistas com a finalidade de recolha de dados. Os resultados 

mostram que os participantes reconhecem o problema da evasão escolar por parte dos alunos 

do Ensino Médio, por variadas razões – pessoais, socioeconómicas, institucionais, geográficas 

– sendo as mais referidas as de natureza social.  

  

Palavras-chave: Insucesso Escolar, Evasão Escolar, Ensino Médio; Unidades 

Escolares; Gestor Escolar 
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ABSTRACT - SCHOOL DROP-OUT AMONG SECONDARY SCHOOL 

STUDENTS FROM STATE SCHOOLS IN BAIRRO DA TIJUCA – BRAZIL: THE 

SCHOOL MANAGERS’ VIEW.  

In the State of Rio de Janeiro, and all over the country, school drop-out rates are a serious 

concern for the authorities, although people in general are not very much aware of how 

education is essential for future generations and for the development of society as a whole. 

Knowledge does not only mean learning about certain subjects; it entails doing social and 

cultural actions that actually involve people. This study presents the results of a research on 

School Drop-out Among Secondary School Students From State Schools in Bairro da Tijuca – 

Brazil: The School Managers’, focussing on educational managers’ view on the abandonment 

in the units they manage in order to verify whether evasion occurs and when, as well as the 

causes at the basis of this problem. 

In the course of the study, six school managers from six school units in Bairro da Tijuca, 

in Rio de Janeiro, showing different rates of school drop-out, were interviewed in order to find 

out their view on the problem. This research followed a study-case approach (Yin, 2005), in an 

interpretative, content analysis-based perspective (Bardin, 2004). In order to collect the 

necessary data, the author resorted to documentary research and interviews. Results show that 

participants are fully aware of there being school drop-out among Secondary Education 

students for a number of reasons – personal, social and economic, institutional and geographic 

– the most pointed out being of a social nature.  

  

Key - words: School Failure, School Evasion, High School; School Units; School 

manager 

 





xiii 
 

ÍNDICE 

RESUMO .................................................................................................................................. ix 

ABSTRACT - ............................................................................................................................ xi 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................................... xvii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................................... xvii 

ÍNDICE DE TABELAS ......................................................................................................... xvii 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ............................................................................. xix 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 1 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 3 

CAPÍTULO 1 – APROXIMAÇÃO AO PROBLEMA DA PESQUISA ................................... 7 

CAPÍTULO 2 – A EDUCAÇÃO BRASILEIRA .................................................................... 15 

2.1. Panorama histórico da educação brasileira ....................................................................... 15 

2.1.1. Período colonial ...................................................................................................... 15 

2.1.2 Período imperial ....................................................................................................... 21 

2.1.3 Primeira República ................................................................................................... 26 

2.1.4 – A educação no período de 1930 a 1960 ................................................................ 30 

2.1.5 Antecedentes e Educação no período do Golpe Militar. .......................................... 32 

2.2 Influência da Lei 9.394/96 ................................................................................................. 39 

2.3 Questões sobre educação e cultura ..................................................................................... 41 

2.4 Sistema Educativo Brasileiro e segregação geográfica. ..................................................... 46 

CAPÍTULO 3 - QUESTÕES RELATIVAS A EVASÃO DE DISCENTES NO ENSINO 

MÉDIO ..................................................................................................................................... 63 

3.1 – Insucesso escolar e evasão .............................................................................................. 63 

3.2 - Teorias e indicadores da evasão ....................................................................................... 69 

3.3 - Incentivos governamentais ............................................................................................... 93 

3.4 - Mercado de trabalho ........................................................................................................ 95 

CAPÍTULO 4 – OS DOCENTES NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA ...... 103 

4.1 – Breves considerações sobre o conceito de educar ......................................................... 103 

4.2 – História do Ensino Médio e seu enquadramento legal .................................................. 107 

4.3 – Formação de professores após a publicação da Lei 9 9394/96 ..................................... 111 

4.4 Necessidades do formador: informar-se e reformar ......................................................... 112 

4.5 Remuneração pós formação contínua .............................................................................. 121 

CAPÍTULO 5 - PROPOSTA PARA O NOVO ENSINO MÉDIO ....................................... 129 

5.1 - Lei nº13.415 ................................................................................................................... 129 

5.2 – Formação dos discentes ................................................................................................. 132 

5.3 – Implementação da Lei sobre o novo Ensino Médio ...................................................... 134 



xiv 
 

CAPÍTULO 6 – GESTÃO EDUCATIVA ............................................................................. 139 

6.1 – Breve nota sobre o enquadramento legal do cargo de gestor educativo ....................... 139 

6.2 – Gestão escolar ............................................................................................................... 152 

6.3 – Perfil do gestor escolar/normas para o cargo ................................................................ 155 

CAPÍTULO 7 – METODOLOGIA........................................................................................ 161 

7.1 - Estudo qualitativo .......................................................................................................... 161 

7.2 – Dados secundários ......................................................................................................... 164 

7.3 – Estudo de caso ............................................................................................................... 168 

7.4 – Recolha de Dados .......................................................................................................... 169 

7.5 – Sobre as entrevistas ....................................................................................................... 173 

7.6 - Técnica de Análise de Dados ......................................................................................... 174 

7.7- Ética na Pesquisa ............................................................................................................. 176 

CAPÍTULO 8 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS.......................... 181 

8.1 – Descrição pessoal, académica e profissional dos gestores ............................................ 183 

• CE-I .............................................................................................................................. 183 

• CE-II ............................................................................................................................. 183 

• CE-III ............................................................................................................................ 183 

• CE-IV ........................................................................................................................... 184 

• CE-V ............................................................................................................................. 184 

• CE-VI ........................................................................................................................... 184 

8.1.1 – Perfil dos gestores participantes .......................................................................... 184 

8.2 – Conceção dos gestores acerca da evasão ....................................................................... 186 

8.3 – Discussão de resultados ................................................................................................. 192 

8.4 – Questões secundárias ..................................................................................................... 193 

CAPÍTULO 9 – POSICIONAMENTOS CONCATENADOS .............................................. 198 

9.1 – Evasão – causas e medidas para combatê-lo ................................................................. 199 

9.1.1 – Perceção dos entrevistados relativamente a evasão ............................................ 199 

9.1.2 – Perceção dos entrevistados relativamente às causas do abandono ..................... 201 

9.1.3 – Perceção dos entrevistados relativamente às medidas de combate a evasão. ..... 207 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 213 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 221 

ANEXOS ................................................................................................................................ 245 

ANEXO 1 – Resolução SEEDUC 5479 ................................................................................. 245 

ANEXO 2 – Resolução SEEDUC 5516 ................................................................................. 247 

ANEXO 3 - Solicitação de processo SEEDUC ..................................................................... 248 

ANEXO 4 – Processo com autorização SEEDUC ................................................................. 249 



xv 
 

ANEXO 5 – Guião de entrevista ............................................................................................ 251 

ANEXO 6 – Solicitação de cópia de inteiro teor para SEEDUC ........................................... 253 

ANEXO 7 – Declaração aos gestores .................................................................................... 255 

ANEXO 8 – Resolução SEEDUC 5533 ................................................................................. 263 

ANEXO 9 – Resolução SEEDUC 5151 ................................................................................. 265 

 ................................................................................................................................................ 265 

 





xvii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 – Formas de organização espacial ............................................................................. 55 

Figura 2 – Desempenho escolar e fatores subjacentes ............................................................. 79 

Figura 3 - Mapa de localização .............................................................................................. 170 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1– Remuneração mensal ao longo da vida por nível de escolaridade – Brasil ........... 99 
 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1 - Razões da evasão .................................................................................................... 73 

Tabela 2 - Taxa de rendimento do Ensino Médio entre 2004e 2007 no Estado do Rio de 

Janeiro ...................................................................................................................................... 75 

Tabela 3 - Taxa de distorção idade-série no Ensino Médio ..................................................... 76 

Tabela 4 – Censo escolar Brasil – regiões (promoção, repetência, evasão e EJA) para alunos 

de Ensino Médio nos anos de 2014-2015................................................................................. 77 

Tabela 5  – Motivos de não frequência da escola, curso ou universidade (%) ........................ 93 

Tabela 6 - Percentagem de professores da Educação Básica que possuem licenciatura na área 

em que exercem no Ensino Médio – Brasil e regiões – 2009-2013 (Em %) ......................... 122 

Tabela 7 - Percentagem de professores da Educação Básica por escolaridade, por regiões e 

unidades da federação – 2013 (em %) ................................................................................... 123 

Tabela 8 - Rendimento médio dos professores da Educação Básica e de profissionais de outras 

áreas com curso superior – Setores público e privado – Brasil 2002-2013 (em R$ – valores de 

2013, deflacionados pelo INPC) ............................................................................................ 125 

Tabela 9 - Dados sobre a violência - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de 

Janeiro .................................................................................................................................... 133 

Tabela 10- Evolução do número de matrículas na educação profissional por dependência 

administrativa - Brasil - 2008/2014 ........................................................................................ 133 

Tabela 11 - Taxa de abandono escolar por rede de ensino – Ensino Médio – 2014 – Município 

do Rio de Janeiro. ................................................................................................................... 165 



xviii 
 

Tabela 12- Taxa de abandono escolar – Ensino Médio seriado e não seriado – 2014 – 

Município Rio de Janeiro. ...................................................................................................... 167 

Tabela 13 - Taxa de abandono por escola – 2015 .................................................................. 171 

Tabela 14 - Taxas de promoção, repetência, migração para EJA e evasão, por etapa e 

dependência administrativa- Censo Escolar 2014/2015 ......................................................... 172 

Tabela 15- Lista dos códigos de entrevistas ........................................................................... 182 

Tabela 16 - Classificação dos anos de 2016 e 2017, segundo critérios da SEEDUC, por 

unidade escolar entrevistada ................................................................................................... 182 

Tabela 17– Perfil do gestor escolar ........................................................................................ 185 

Tabela 18 - Classificação dos gestores em relação ao índice de abandono na sua unidade. .. 199 

Tabela 19 - Motivos do abandono por unidade entrevistada ................................................. 202 

Tabela 20 – Medidas de combate ao abandono por unidade entrevistada ............................. 207 



xix 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

CCEB – Critério de Classificação Económica Brasil 

EJA – Educação de Jovens e Adultos 

IAS – Instituto Ayrton Senna  

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDS – Índice de Desenvolvimento Social 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

IPEA – Instituto de Pesquisa Económica Aplicada 

LDB – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 

MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

MEC – Ministério da Educação 

ONG – Organização Não-governamental 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PEA – População Economicamente Ativa 

PIB – Produto Interno Bruto 

PNAD – Pesquisa acional por Amostra de Domicílios 

PND – Plano Nacional de Desenvolvimento 

RAF – Responsável pelo Acompanhamento de Frequência 

SEEDUC – Secretaria de Estado de Educação 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

___________________________________________________________________________

A evasão escolar de alunos do Ensino Médio em escolas estaduais do bairro da Tijuca – Brasil: 

A visão dos gestores escolares 

 

 

 

 

 

 





3 
 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o Brasil tem feito um esforço para melhorar a educação, numa 

perspetiva de desenvolvimento cultural e social. Com efeito, em 1996, teve lugar um dos 

maiores avanços da educação brasileira com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases, cujo 

principal objetivo era o de regulamentar a uniformização de posições e entendimento em todas 

as instituições de ensino. 

Não obstante, vinte anos após essa iniciativa de mudança efetiva, um grande número 

de adolescentes continua a abandonar a escola, gerando elevados índices de custos para os 

sistemas públicos. Mais grave que esses índices, é o efeito que essa “geração de evadidos” 

pode causar na economia e o processo cultural que pode desencadear.  

Foi, precisamente, no âmbito educativo, a partir da experiência de mais de treze anos 

em sala de aula, ainda que no ensino privado, observando jovens que abandonavam/ evadiam-

se dos estudos pelas mais variadas razões, e face ao sentimento de perda que a saída de cada 

um constituía, que surgiu a necessidade de levar a acabo este trabalho. Ressalva-se que sendo 

o abandono ou a evasão, ambos remetem a interrupção dos estudos. Assim, partindo da 

perceção desse fenómeno e recorrendo a dados estatísticos sobre o panorama da evasão escolar 

a nível federal, estadual, municipal e, mesmo, local (bairro da Tijuca) pretende-se, nesta tese, 

analisar e compreender o fenómeno da evasão escolar no seu conjunto, identificando as causas 

e apontando medidas para combatê-lo de forma eficaz. 

Analisando os dados, observou-se que existe uma discrepância entre os números de 

evasão nas escolas públicas e nas escolas privadas, o que obriga, desde logo, a tentar perceber 

o que não funciona na escola pública, o porquê dessa situação e os responsáveis por esse não 

funcionamento. 

A partir desse cenário, e na tentativa de compreender os aspetos promotores da evasão 

escolar e a visão de quem gere a instituição relativamente a esse problema, levou-se a cabo este 

estudo, subordinado ao tema A evasão escolar de alunos do Ensino Médio em escolas estaduais 

do bairro da Tijuca – Brasil: A visão dos gestores escolares. 

Esta tese encontra-se dividida em nove capítulos, estruturados da seguinte forma: 

Capítulo 1 – A construção do problema de pesquisa – onde se constrói, determina e 

justifica o problema objeto de investigação; 
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Capítulo 2 – A educação brasileira – relatando a forma pela qual a construção do 

sistema educativo brasileiro se deu, a sua compreensão, bem como as interferências ocorridas 

ao longo de muitas tentativas de acertos e erros no decorrer da história brasileira;  

Capítulo 3 – As questões relativas a evasão de discentes no ensino médio – 

apresentando o panorama do insucesso escolar, as teorias e indicadores do processo, e como a 

não conclusão do ensino médio pode condicionar a vida futura do adolescente, nomeadamente 

no que diz respeito à entrada no mercado de trabalho; 

Capítulo 4 – Os docentes no contexto da educação brasileira – apresentando o perfil 

do professor de ensino médio, lançando um olhar sobre o acervo legislativo que enquadra a 

profissão, a história da profissão, os dilemas que se colocam aos professores e a remuneração 

que auferem pela jornada de trabalho;  

Capítulo 5 – Proposta para o novo ensino médio – apresentando e discutindo as novas 

metas e perspetivas do ensino médio, bem como o que deverá ser modificado para se atingir 

os objetivos para os quais a nova legislação aponta;  

Capítulo 6 – Gestão educativa – definindo o ato de gerir, as atribuições de um gestor 

e analisando a legislação relativa às atribuições do gestor e o seu perfil; 

Capítulo 7 – Metodologia – referindo o percurso seguido ao longo da investigação, 

no que diz respeito à perspetiva da investigação, ao tipo de estudo, seleção dos participantes, 

descrição e justificação das técnicas de recolha e análise de dados;  

Capítulo 8 – Apresentação e discussão de resultados – onde, como o nome indica, são 

apresentados e discutidos os resultados da investigação, procurando interpretá-los à luz da 

existência efetiva da evasão, identificando as suas causas e propondo medidas para combatê-

lo;  

Capítulo 9 – Posicionamentos concatenados – apresentando uma análise com base no 

contexto avaliado, relacionando as diversas dimensões referentes à visão do gestor para cada 

unidade pesquisada, avaliando semelhanças e distorções entre elas e a posição do respetivo 

gestor, tendo em conta a revisão bibliográfica e as teorias que serviram de referentes a este 

trabalho; 

Considerações finais – elencando as conclusões a que se chegou após a investigação 

levada a cabo. 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

A CONSTRUÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

___________________________________________________________________________ 

A evasão escolar de alunos do Ensino Médio em escolas estaduais do bairro da Tijuca – Brasil: 

A visão dos gestores escolares 

 

 

 

 

 

 





7 
 

CAPÍTULO 1 – APROXIMAÇÃO AO PROBLEMA DA PESQUISA 

Este capítulo aborda o problema da pesquisa, de modo a ilustrar, de forma clara e 

esclarecida, o contexto da investigação, os seus objetivos, identificando os fatores subjacentes 

a evasão e os atores reais dessa realidade brasileira.  

Muitos são os motivos pelos quais uma pesquisa pode ser desenvolvida e ganhar cunho 

académico: a preferência por uma linha de pesquisa já existente, para a qual se pretende 

contribuir através da investigação a realizar, ou a inquietação pedagógica perante fatores que 

se afiguram incompreensíveis, ou mesmo a vivência do autor e a sua necessidade de 

compreender a realidade, por vezes tão desigual, do seu bairro, cidade ou país. Nesse sentido, 

a presente investigação deveu-se a fatores familiares e ao próprio percurso pedagógico da 

autora, refletindo as inquietações e o quotidiano de uma professora. 

A história do processo educativo brasileiro revela como a educação tem servido como 

instrumento político de manipulação, muitas vezes assente em aspetos religiosos, visando 

satisfazer as necessidades de mão-de-obra operária ou ir ao encontro dos interesses das elites. 

Esta vunerabilidade revelou-se prejudicial a uma geração de estudantes no decorrer do processo 

de mudança, com consequências para os avós e pais do século XXI, no que diz respeito ao seu 

processo pedagógico e à sua aquisição de capital cultural e social, ou à ausência destes. Os 

movimentos de políticas públicas no ambito educacional, ao longo dos anos, serviram para 

elucidar possíveis sequelas na atual realidade educacional brasileira. 

A partir de 1980, é possível observar mudanças mais ponderadas nas políticas 

educativas, na tentativa de se acertar valores educativos deixados do passado, o que não 

invalida, no entanto, que continue a haver discrepâncias no sistema pedagógico-cultural entre 

os diversos estratos da sociedade. No entanto, a responsabilidade sobre outros aspetos para além 

do pedagógico, embora com uma influência direta sobre ele, pertence ao Estado, que tem como 

obrigação garantir o desenvolvimento educativo das gerações e mantê-las dentro do processo 

educativo. 

A temática do insucesso e evasão escolar não é nova; ambos os não podem estar 

desvinculados do dinamismo e atuação das sociedades, que servem como aproximação entre a 

realidade de cada sujeito e o contexto que o cerca. No contexto desta investigação, os sujeitos 

são os gestores tijucanos, responsáveis pelo Ensino Médio. 
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No Brasil, existe uma variação entre os sistemas de ensino; a responsabilidade pela 

educação é dividida entre a Administração Municipal – desde a creche, ao primeiro segmento 

até ao 9º ano – a Administração Estadual – relativamente ao Ensino Médio – e a Administração 

Federal – responsável pelo primeiro e segundo segmentos. Apesar da escola garantir o lanche, 

a distribuição de material escolar, e o sistema de bilhetagem, sem custos para o aluno, este não 

se sente suficientemente motivado a permanecer na escola, verificando-se uma crescente evasão 

escolar no Ensino Médio. 

A educação pública básica municipal e estadual, no contexto brasileiro, é, na opinião 

da sociedade, de baixa qualidade, ao contrário do que sucede nas instituições federais ou 

privadas, relativamente ao mesmo nível de escolarização. Nas escolas privadas, por via de 

regra, o acesso faz-se de acordo com a situação socioeconómica do aluno, quanto às unidades 

federais, há provas de ingresso, dependendo exclusivamente do mérito, tornando o processo um 

limiar sobre o nível educativo e o seu rendimento pessoal. 

Os alunos que frequentam as escolas públicas, municipais e estaduais, são oriundos de 

classe social desfavorecida, pelo que a escola representa a porta de acesso ao mundo da cultura 

e do conhecimento, mas muitos acabam por abandonar o processo antes da conclusão do Ensino 

Médio. 

Na génese da evasão escolar, verifica-se uma contradição notória, na medida em que 

a educação é, simultaneamente fator de inclusão cultural e pedagógica, e a sua ausência também 

pode representar um fator de exclusão social.  

Os anos de docência que fazem parte do currículo da autora, levaram-na a preocupar-

se com o insucesso escolar de umdeterminado nicho de jovens, e a procurar compreender essa 

problemática, procurando justificações acerca da questão da retenção e da sua eficácia, e 

tentando dar resposta às suas inquietações relativamente ao processo educativo e ao fenómeno 

da evasão, motivado por várias razões, nomeadamente questões de ordem familiar. A sua 

observação, ao longo de anos de docência numa instituição privada, do fenómeno da evasão e 

da falta de uma ação eficaz levou-a a interrogar-se sobre se o mesmo aconteceria nas 

instituições públicas, em que proporção e quais os atores envolvidos nessa dinâmica, avaliando, 

desta forma, a dicotomia privado-público em termos educativos, que assenta em realidades 

sociais muito distintas, que, não raras vezes, refletem a ausência de bases e de acompanhamento 

por parte da estrutura pedagógica e familiar. 
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Poder-se-ia listar um grande conjunto de fatores que dizem respeito à vida de um aluno 

e determinam a sua decisão de abandonar a escola; mas, o que sabemos, efetivamente, sobre a 

vivência de um gestor no seu ambiente de trabalho e o modo como encara o fenómeno da evasão 

escolar?  

Foi com base nessa vivência que a autora conduziu a sua investigação, enquadrada 

numa área existente no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD), em Portugal – Sociologia da Educação.  

O presente estudo analisou o problema da evasão escolar em escolas Estaduais com 

Ensino Médio, servindo exclusivamente a rede Estadual de ensino, do bairro da Tijuca, no 

Estado do Rio de Janeiro, sob a visão dos gestores de cada unidade. A região, apresenta grande 

abrangencias de comunidades carentes, sendo ainda avaliada com boa colocação no IDS de 

2008. A seleção das unidades investigadas partiu-se das unidades estaduais, com ensino 

exclusivamente de Ensino Médio, ao qual não compartilhada instalações estruturais com 

nenhuma outra unidade administrativa. Sendo assim, das sete unidades localizadas no bairro, 

seis tornaram-se caso de estudo desta pesquisa por se enquadrarem nesse recorte. Ressaltamos, 

que cada uma das unidades possui características muito particulares sobre a estrutura, 

disponibilidade de material pedagógico, humano, estrutural e sobre sua localização no bairro, 

tornando inviável estabelecer aproximações de inteiro teor. 

A escolha dos gestores teve a ver com o facto de não existirem estudos, pelo menos na 

zona geográfica definida para esta pesquisa, sobre a problemática da evasão na perspectiva 

destes atores, Para além disso, é inegável que quem tem responsabilidades de gestão numa 

escola tem um papel relevante a desempenhar relativamente a este assunto; logo, afigurou-se 

pertinente realizar esta pesquisa com base nas suas representações sobre o problema em análise. 

Para esta análise, foram definidos previamente critérios de entrevista para os gestores, 

nomedamente que fossem os gestores efetivos da unidade, não podendo ser adjuntos ou vice-

diretores, na medida em que só o gestor da unidade pode responder, concretamente, sobre 

diretrizes pedagógicas e administrativas da unidade que gere. 

Este tema reveste-se de particular interesse para os gestores educativos, secretarias de 

educação, orgãos públicos educativos, professores e sociedade em geral. É preciso ter em conta 

que, por cada geração que abandona o sistema educativo, são muitos os prejuízos, não só para 
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os próprios, mas, também, para a sociedade em geral, que perde em mão-de-obra qualificada e 

necessitará de mais tempo para se recompor dessa perda. 

Uma das razões frequentemente invocadas pelos alunos para justificar a evasão 

prende-se com a necessidade de trabalhar, o que, não obstante poder corresponder à verdade, 

constitui, muitas vezes, uma desculpa que o aluno encontra para justificar, perante si próprio, a 

sua vontade de desistir. Que podem os gestores e as instituições fazer perante isto? Quem tem 

poder para ajudar numa situação destas? São os alunos capazes de se ajudar a si próprios? 

Como se percebe, este é um fenómeno inquietante, capaz de produzir perturbação 

social, a justificar, na opinião da autora a investigação realizada  

Partindo da avaliação de dados existentes sobre esta temática, e do interesse que ela 

suscita, procedeu-se à análise dos dados locais referentes ao bairro da Tijuca, comparando-os 

com os do município, do Estado, e da Federação; foram, também, tidos em conta os parceiros 

financeiros. A referida análise deu origem às seguintes questões gerais de partida: 

a) Qual o perfil do gestor educativo? 

b) Qual a visão do gestor sobre a evasão escolar? 

c) Na opinião do gestor, o problema existe na unidade que gere? 

d) O que leva, na opinião do gestor, o jovem a abandonar a escola?  

e) Que medidas, na opinião do gestor, podem ser tomadas para reduzir a 

evasão escolar?   

A investigação sobre a temática da evasão escolar baseou-se em estudos de diferentes 

autores como os de Costa, Loureiro, Marques da Silva e Araújo (2013), Neves (2015), Afonso, 

Loureiro e Lúcio (2018), entre outros, e pretende entender os motivos reais da evasão na visão 

do gestor educativo, observando fatores como cultura, sociedade, família e a atuação do 

governo perante este fenómeno.  

Com base nas representações recolhidas, será possível ampliar o debate para contribuir 

para o fortalecimento, remodelação e efetivação das políticas públicas, no que toca à 

importância do problema da evasão escolar, de forma a reduzir significativamente os índices, 

proporcionando aos jovens a possibilidade de continuar a estudar. 

As entrevistas foram conduzidas num contexto muito particular, pois tiveram lugar 

após um ano em que ocorreram várias greves protagonizadas por professores e alunos das 



11 
 

escolas estaduais, que exigiam mudanças do sistema de ensino, melhores condições de trabalho 

e melhores infraestruturas.  

Negar o conhecimento ou ignorá-lo é desrespeitar um direito consagrado no artigo 205 

da Constituição da República Federativa do Brasil (1988), segundo o qual “a educação, direito 

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

Tendo em conta que um gestor educativo tem de avaliar todas as brechas formais e não 

formais para a execução da sua atividade, uma pergunta se impõe: de que modo o gestor prevê 

as suas medidas e avalia as suas decisões relativamente a evasão escolar? É tarefa do gestor 

avaliar o seu grau de cumprimento das normas e execução das regras e da legislação, bem como 

o seu nível de participação, ou não, nessa dinâmica, considerando as suas vivências.  

Nenhuma investigação de cunho científico pode assegurar a sua importância sem 

questionar o conhecimento científico produzido anteriormente sobre a temática abordada. O 

conhecimento já divulgado no meio científico permite completar lacunas, mas é necessário que 

surjam novas inquietações, alinhadas por um objeto de investigação particular, capaz de 

desencadear a reflexão e o debate, dentro da mesma área de estudo, sem o que tal mudança de 

paradigma sobre os processos de tensão ocasionados não originam mais conhecimento.  

Com este estudo, pretendeu-se pensar a visão do gestor educativo sobre o insucesso e 

evasão escolar e possíveis medidas a adotar para que os alunos permaneçam na escola, tendo 

em conta que o fenómeno representa um desafio à dinâmica social e se traduz em perdas 

educativas acumuladas que comprometem o futuro dos jovens. 

Uma educação de qualidade e com sucesso implica vontade por parte de quem lidera e, 

da parte de quem recebe, exigência e vontade de querer aprender e se envolver com o 

compromisso do conhecimento. Logo, a melhor forma de contrariar a evasão escolar passa pela 

aposta na prevenção, através da criação de uma base de apoio a professores e gestores para que 

possam desenvolver um plano de vida adequado aos adolescentes em risco de evasão, que leve 

em conta as suas expectativas e desejos e lhes permita alcançar os seus objetivos. 

Além dos fatores atrás mencionados, outros fatores são passíveis de serem enumerados, 

sempre na perspectiva da resolução do problema da evasão. Este estudo propõe-se analisar, na 
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medida do possível, todos estes fatores, a fim de chegar à origem do problema, possibilitar 

debates ao a temática e propor possíveis caminhos na tentativa de resolução. 

Se a educação, a cultura e o conhecimento não forem valorizados, que profissionais 

serão as próximas gerações capazes de produzir, sobretudo num país que, em 2015, registou 

15% de evasão escolar, de acordo com os dados da UNESCO, do Institute for Statistics (UIS) 

e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1992 a 2015? 

O problema da evasão e a desvalorização da cultura, não são, apenas, um viés do 

conhecimento académico, mas social, político e profissional. O que está em questão 

relativamente a evasão vai além do simples factor de um jovem desistir da escola; implica um 

legado comunitário que se reflete sobre a cidadania e a sociedade brasileira. 

Os resultados deste trabalho procuram, pois, contribuir para o aumento do conhecimento 

científico e apontar sugestões que possam marcar a diferença, neste campo, para outros 

trabalhos, abrangendo outras perspetivas. A pertinência deste tema é, assim, do interesse de 

toda a sociedade, e, em última instância, do governo e secretaria de educação, podendo servir 

de orientação a estes organismos na sua ação e no desenvolvimento de políticas adequadas. 

Com esta investigação espera-se, sobretudo, contribuir ativamente para a definição de 

medidas que combatam a evasão escolar entre os alunos do Ensino Médio e para a revisão do 

modo como esta problemática tem vindo a ser encarada nas esferas legais e no contexto do 

quotidiano brasileiro. 
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CAPÍTULO 2 – A EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

A história da construção do sistema educativo brasileiro mostra como a educação 

tem servido como ferramenta política, sob a forma de promessas eleitorais, ou constituído 

a base em que assentam questões religiosas e pretensões aristocráticas, contrariando, 

assim, o que deveria ser o seu papel democratizante. No contexto das várias mudanças de 

política educativa que ocorreram, a sociedade foi quem mais perdeu, pois, a educação ora 

ocupava um lugar secundário, ou refletia uma determinada direção política, consoante o 

momento da história brasileira.  

Nos últimos trinta anos, verificaram-se mudanças e reajustes na educação, 

levados a cabo de forma mais ponderada, na tentativa de se acertar valores educativos 

deixados do passado, o que não invalida, no entanto, que continue a haver discrepâncias 

no sistema pedagógico-cultural entre os diversos estratos da sociedade. De resto, a 

negligência dos responsáveis políticos estende-se a todos os aspetos da sociedade e não 

apenas ao setor educativo, o que explica a situação da educação no país. 

 

2.1. Panorama histórico da educação brasileira 

2.1.1. Período colonial 

No Brasil, há uma acesa discussão em torno do ensino público versus ensino 

privado. Sant’Anna (2012) identifica cinco tipos de fatores - as condições 

socioeconómicas, a família, o aluno, o professor e a escola - que podem determinar a 

evasão escolar. Nos aspetos socioeconómicos, salienta, nomeadamente, o papel 

desempenhado pela vizinhança e o seu efeito na opção do aluno relativamente à escola, 

que pode ser positivo ou negativo.  

Relativamente à educação no Brasil, Saviani (2011) refere, em particular, o 

grande número da população do ensino público. Segundo o autor, em 1890 houve uma 

primeira tentativa de estabilização do ensino; logo após essa fase, e já no século XX, a 

educação era ministrada no âmbito religioso, de que resultou um ensino elitista, no 

contexto de uma sociedade assente em raízes escravas. Tentou-se, então, criar um sistema 

público, cuja concretização só foi possível após a fase republicana. 

A primeira foi definida como “os antecedentes” e a segunda como a “história 

da escola pública propriamente dita”. Na primeira etapa distingui três períodos: o 
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primeiro (1549-1759) corresponde à pedagogia jesuítica; o segundo (1759-1827) é 

representado pelas “Aulas Régias” instituídas pela reforma pombalina, enquanto uma 

primeira tentativa de se instaurar uma escola pública estatal inspirada nas ideias 

iluministas; e o terceiro período (1827-1890) consiste nas primeiras tentativas, 

descontínuas e intermitentes, de se organizar a educação como responsabilidade do 

poder público representado pelo governo imperial e pelos governos das províncias. O 

aspecto estruturante de toda essa etapa consiste na simbiose entre Estado e Igreja 

traduzida no estatuto do padroado. A segunda etapa se inicia em 1890, com a 

implantação dos grupos escolares, e corresponde à história da escola pública 

propriamente dita. Nela distinguem-se os seguintes períodos: criação das escolas 

primárias nos estados (1890-1931) impulsionada pelo ideário do iluminismo 

republicano; b) regulamentação, em âmbito nacional, das escolas superiores, 

secundárias e primárias (1931-1961), incorporando crescentemente o ideário 

pedagógico renovador; c) unificação da regulamentação da educação nacional (1961-

2007) abrangendo as  redes pública e privada que, direta ou indiretamente, foram sendo 

moldadas segundo uma concepção produtivista de escola. (Saviani, 2010, p.2-3) 

Fundamental para a compreensão da evolução do sistema educativo brasileiro é 

a abordagem, em termos históricos, da colonização. A organização política e social do 

país reflete muitas das características do período do Brasil-Colónia e do Brasil-Império. 

Um dos pontos altos da história da educação brasileira tem a ver com o período do Pós-

Proclamação da República e a respetiva criação dos grupos escolares pela Reforma 

Paulista de 1890. 

De acordo com Sérgio Buarque de Holanda, a principal consequência para o 

Brasil- Colónia da colonização portuguesa e espanhola, que se estendeu por 300 

(trezentos) anos, foi a propagação de um modelo social e político diferente das origens 

coloniais, levando à adoção de padrões no contexto de uma sociedade onde, até então, 

não existiam regras ou imposições sociais e educativas; em que a cultura se aprendia com 

as gerações anteriores.  

Sobre o processo de colonização, é de realçar as relações entre proletariado e 

burguesia, em que os colonizadores agem de acordo com sua própria história e 

desenvolvimento, e os colonizados realizam as atividades que lhe são impostas, 

reconhecendo a liderança dos primeiros. 

Para Mazzeo (1997, p. 55): 

O expansionismo português, que é parte de um processo amplo de 

acumulação capitalista, surge justamente no momento em que se colocam as 
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necessidades das manufaturas e dos Estados protecionistas das atividades burguesas. 

Essa expansão do mercado mundial forjava uma nova fase do desenvolvimento 

histórico, na medida em que a mercadoria passa a ser o elemento dominante das relações 

socioeconómicas europeias. Assim, Portugal se integra ao grande processo de 

acumulação capitalista, onde já estão postas as condições do amplo desenvolvimento 

das forças produtivas que desembocarão na Revolução Industrial, na qual as colônias 

americanas terão um papel fundamental. 

No que diz respeito à educação, a aliança entre a coroa e a igreja católica foi 

interessante para ambas as partes, pois promoveu o catolicismo, catequizando as 

comunidades locais e impedindo o aparecimento ou avanço das ideias reformistas de 

Lutero, (Xavier, Ribeiro & Noronha, 1994). Durante o processo de colonização, não 

houve a preocupação, por parte dos colonizadores, de promover a educação dos 

colonizados e/ou chamar a si essa responsabilidade, mas tão somente a perceção de que 

a sua escolarização, no contexto da disseminação da religião, seria vista como uma forma 

de auxílio que garantiria o reconhecimento da população e tornaria mais fácil e eficaz o 

trabalho da governação.  

Gilberto Freyre, autor polémico pelas suas opiniões acerca do período colonial, 

chama a atenção para o carácter patriarcal da organização social promovida pela 

colonização, um sistema político, social e económico que se refletiu, desde então, na 

formação da educação brasileira.  

[...] A casa grande completada pela senzala, representa todo um sistema 

económico, social, político: de produção (a monocultura latifundiária); de trabalho (a 

escravidão); de transporte (o carro de boi, o banguê, a rede, o cavalo); de religião (o 

catolicismo de família, com capelão subordinado ao pater famílias, culto dos mortos, 

etc.); de vida sexual e de família (o patriarcalismo polígamo); de higiene do corpo e da 

casa (o tigre, a touceira de bananeira, o banho de rio, o banho de gamela, o banho de 

assento e o lava-pés); de política (o compadrismo). Foi ainda fortaleza, banco, 

cemitério, hospedaria, escola, santa casa de misericórdia amparando os velhos e as 

viúvas, recolhendo órfãos. (2013, p.35-36). 

Essa organização social de natureza patriarcal, característica do período da Casa 

– Grande, pode ser percebida em diversas sociedades capitalistas, quer se trate de 

senhores de engenho, da burguesia, de executivos e, até mesmo do Estado. Damo-nos 

conta de que há uma disseminação da religião, uma hierarquia pronta e estabelecida que, 

como diz o autor (2013, p.38), “…[se] concentrou nas mãos dos senhores rurais. Donos 
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das terras. Donos dos homens. Donos das mulheres. Suas casas representavam este 

imenso poderio feudal”. Importa, aqui, ressaltar que, ainda que se tenha lutado contra o 

patriarquismo, após tantos anos, a sociedade brasileira ainda se apoia no modelo 

patriarcal, mesmo que mudando-lhe o nome, e a ação do Estado, sobretudo no que diz 

respeito às classes mais desfavorecidas, continua se ser de modo a torná-las dependentes. 

Além do livre arbítrio, os colonizadores portugueses possuíam capacidade 

técnica e científica, identificada como um dos pilares da sua organização social. Além 

disso, estimulavam a filantropia, estritamente ligada ao entendimento que tinham do 

trabalho. Para Sérgio Buarque de Holanda: 

Um facto que não se pode deixar de tomar em consideração no exame da 

psicologia desses povos é a inevitável repulsa que sempre lhes inspirou toda moral 

fundada no culto ao trabalho [...] a ação sobre as coisas, sobre o universo material, 

implica submissão a um objeto exterior, aceitação de uma lei estranha ao indivíduo [...] 

o trabalho manual e mecânico visa a um fim exterior ao homem e pretende conseguir a 

perfeição de uma obra distinta dele. [...] se compreende que a carência dessa moral do 

trabalho se ajustasse bem a uma reduzida capacidade de organização social. 

Efetivamente, o esforço humilde, anônimo e desinteressado é agente poderoso da 

solidariedade dos interesses e, como tal, estimula a organização racional dos homens e 

sustenta a coesão entre eles. (2015, p. 41) 

O autor considera que para os colonos portugueses, a solidariedade era um valor 

importante para a unidade social, com uma possível redução de espaço e influência 

ditada apenas pela necessidade de estabelecerem uma ordem política, a exigir a 

submissão dos interesses da maioria à unidade da nação.   

Relativamente à educação colonial, a primeira iniciativa formal de natureza 

educativa deu-se em 1548 (Saviani, 2011) e teve como finalidade a conversão dos 

indígenas à fé cristã, sob o patrocínio da Coroa portuguesa, por via do Estatuto da 

Redízima. A Redízima consistia em reverter um décimo da receita destinada à metrópole 

para a manutenção dos estabelecimentos de ensino jesuítas. 

No “Regimento” editado em dezembro de 1548, que pode ser considerado o 

primeiro documento de política educacional no Brasil, D. João III, alcunhado “o 

piedoso”, movido pelo desejo de converter à fé cristã os habitantes da nova terra 

descoberta por Portugal, enviou junto ao primeiro governador, Tomé de Souza, quatro 

padres e dois irmãos jesuítas chefiados pelo Pe. Manuel da Nóbrega. Estes iniciaram o 

trabalho de doutrinação e ensino dos índios apoiados financeiramente pela Coroa. 
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Configurou-se, assim, uma espécie de escola pública, porque mantida com recursos do 

Estado português, mas de caráter religioso, porque conduzida pelos jesuítas a serviço 

da doutrinação cristã dos silvícolas. O status de financiamento público foi consolidado 

em 1564 com o “Estatuto da Redízima”. (Saviani,2010, p.3) 

Não se pode afirmar que esta medida tenha configurado uma política de 

educação pública, na medida em que os objetivos eram elaborados e as decisões tomadas 

em função de condições e interesses particulares. 

Há dois momentos marcantes na educação colonial brasileira: o primeiro tem a 

ver com a posição jesuíta relativamente ao catolicismo e o seu tratamento dos nativos, 

doutrinando-os em termos de regras sociais e racionalidade perante o trabalho e a 

hierarquização (1549-1759); o segundo é marcado pela Reforma Pombalina, levada a 

cabo pelo Marquês de Pombal, Ministro do rei D. José I, que expulsou a Companhia de 

Jesus e levou ao encerramento dos estabelecimentos de ensino jesuítas, com grande 

repercussão na educação brasileira (1759-1827).   

No que diz respeito à organização social dos nativos, Xavier, Ribeiro e Noronha 

(1994) chamam a atenção para o seu modus vivendi, caracterizado pela forma natural e 

livre como encaravam o quotidiano, vivendo do que a natureza lhes dava, o que, 

naturalmente, não se coadunava com padrões de trabalho. Esta predisposição dos 

indígenas, aliada à reação das colónias portuguesas ao movimento protestante liderado 

por Martinho Lutero, que questionava veementemente alguns dos aspetos da doutrina 

católica - como a omnipotência do poder papal, a venda de indulgências, a política de 

latifúndio e concentração de terras – levou ao estabelecimento da Companhia de Jesus, 

um movimento vinculado à Contrarreforma. 

Foi aí que se deu, de forma mais definitiva e culturalmente marcante, a ação 

educacional dos jesuítas no Brasil colonial. Passaram a ser, como as próprias 

Constituições da Companhia o sugeriram os formadores das elites e das lideranças da 

sociedade colonial. Era uma nova estratégia de combate que se criava, no avanço da 

guerra contra os hereges e os reformistas (Xavier, Ribeiro & Noronha, 1994, p. 46). 

O processo de educação colonial promovido pela Coroa e pelos Jesuítas 

assentava, então, na doutrina da Companhia de Jesus e contemplava dois objetivos: a 

resistência à Reforma Protestante e o controle da formação educativa das lideranças 

da organização colonial, como forma de manter e perpetuar os valores coloniais 

europeus nos novos territórios. A educação ministrada pelos Jesuítas valorizava o ensino 
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da língua latina, da filosofia e da literatura cristã tradicional, e era utilizada como um 

mecanismo de resistência às mudanças que ocorriam já no Velho Continente, sempre 

em conformidade com as orientações da Igreja. Neste processo, cabia à Coroa o papel 

de financiar o ensino, utilizando, para isso, uma parte reduzida dos impostos por ela 

cobrados. 

Esse ensino era subsidiado pela Coroa através do chamado padrão de redízima, 

que correspondia a 10% dos impostos cobrados na Colônia. Seus cursos de 

Humanidades, Filosofia e Teologia abrangiam desde a instrução elementar e secundária 

à superior, e apresentavam uma duração média de aproximadamente dez anos. Não 

concediam, todavia, diplomas, o que era um privilégio da Metrópole (Xavier, Ribeiro 

& Noronha, 1994, p. 48). 

Nesta altura, a colónia não tinha autonomia para emitir certificados, cabendo 

essa responsabilidade exclusivamente à metrópole. Além de tornar a educação um 

processo elitista, esta situação criava obstáculos à independência da colónia. Quanto ao 

ensino elementar, este situava-se na esfera da família, com recurso a tutores, o que atesta 

bem a natureza privada da educação. 

O ensino elementar, embora muitas vezes fosse oferecido ou reforçado nos 

Colégios, era de costume adquirido dentro da própria família, através de parentes ou, 

via de regra, de preceptores que também ensinavam o domínio de línguas e instrumentos 

musicais. Não devemos nos esquecer de que falamos aqui de filhos de proprietários e 

não de trabalhadores braçais ou mesmo urbanos ligados às atividades terciárias (Xavier, 

Ribeiro & Noronha, 1994, p. 49). 

Foi neste contexto, em que, na colónia, não era possível qualquer ação de 

educação básica e popular, que se deu, no século XVIII, em Portugal, a já referida 

Reforma Pombalina, justificada pela necessidade de proceder a uma reconstrução social 

e cultural, com efeitos não só na metrópole como na colónia. 

Antes mesmo da lei de expulsão, de 3 de setembro de 1759, ocorreu, por 

meio do Alvará de 28 de junho de 1759, o fechamento dos colégios jesuítas substituídos 

pelas aulas régias a serem mantidas pelo Estado no âmbito das “reformas pombalinas 

da instrução pública”. Mas a responsabilidade do Estado continuou limitada, ficando a 

cargo do próprio professor a provisão das condições materiais relativas ao local, 

geralmente sua própria casa, assim como aos recursos pedagógicos a serem utilizados 

no desenvolvimento do ensino. Conforme a constatação de Villalta, “a Coroa, em 

determinadas ocasiões, chegou mesmo a delegar aos pais a responsabilidade pelo 
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pagamento dos mestres”. E conclui: “isso mostra como a educação, tornada pública pela 

lei, esteve em grande parte privatizada.” (Saviani, 2010b, p. 5-6) 

Em termos da colónia, o ensino deixou de estar sob a alçada dos Jesuítas, que 

foram banidos, e surgiram, em seu lugar, as Aulas Régias tuteladas pela metrópole. A 

responsabilidade da Coroa ficava, assim, mais distante, sendo os Jesuítas substituídos 

pelos professores, que passavam a acumular duas funções fundamentais: manutenção e 

promoção do ensino. Neste novo formato, teve origem a educação brasileira como 

instituição pública. 

 

2.1.2 Período imperial 

O período Imperial teve início com a Proclamação da Independência do Brasil, 

em 1822, e perdurou até 1889, com a Proclamação da República.  

O império foi um dos momentos de maior tensão social na história do país, 

marcada por uma série de revoltas populares contra o poder centralizador de D. Pedro I, 

que reinou até 1831, altura em que regressou a Portugal. Em seu lugar, no trono da 

colónia, ficou o filho, o Príncipe Regente, Dom Pedro II, que, pela pouca idade, foi 

impedido de exercer atividades de maior responsabilidade. Desta forma, entre 1831 e 

1840, vigorou, no Brasil, com caráter temporário, o regime político das Regências. Entre 

1840 e 1889, data da Proclamação da República, o governo esteve a cargo de D. Pedro II, 

terminando com ele o período da monarquia portuguesa em solo brasileiro. 

A estabilidade do Império era mantida pela força das armas e da violência sobre 

os mais desfavorecidos (os escravos, os pobres e os rebeldes). As elites eram sustentadas 

pelos proprietários de terras (latifundiários) do Nordeste e Sudeste, e pelos banqueiros, 

traficantes de escravos e comerciantes da época; a supremacia social e económica dessas 

classes, impunha-se à população pelo uso da força sobre os mais desfavorecidos. 

O Sistema capitalista brasileiro do período pré independência assentava nessas 

elites, trazendo consigo o aperfeiçoamento e modernização das estruturas estatais, 

entendidos como condição sine qua non para uma integração na lógica do 

desenvolvimento difundida pelas Nações independentes.  

Graças e através da Independência, Nação e Estado nacional independente 

passaram a ser “meios” para a burocratização, da dominação patrimonialista e, o que é 
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mais importante, para a sua transformação concomitante em dominação estamental 

típica (Fernandes ,2006, p.154) 

Numa visão nada otimista, importa ressaltar que, de então para cá, pouco se 

modificou relativamente ao cenário descrito por Fernandes (2006); as instituições 

públicas de ensino. bem como os hospitais públicos, eram, então, e continuam a ser, 

hoje, bastante precários.  

A clivagem social no seio da sociedade brasileira estava claramente patente nas 

eleições a deputados e outros cargos políticos, já que eram acessíveis, apenas, a eleitores 

alfabetizados e com comprovação de bens. As redes de comunicação, nomeadamente as 

estradas, eram péssimas. Por isso, havia pouco ou nenhum contacto entre as províncias.  

Pode dizer-se que, durante a fase imperial, a sociedade brasileira se encontrava 

dividida entre dois grupos sociais: os que tinham posses e influência política e os que 

estavam submetidos a este poder.  

O “burguês”, que nascerá aqui sob o signo de uma especialização económica 

diferenciada, iria representar, portanto, papéis históricos que derivaram ou se impunham 

como decorrência de suas funções socioeconómica na sociedade nacional. Ele nunca 

seria, no cenário do Império, uma figura dominante ou pura, com força socialmente 

organizada, consciente e autônoma. (Fernandes, 2006, p.36). 

 [...] contamos com os dois tipos “clássicos” de burguês: o que combina 

poupança e avidez de lucro à propensão de converter a acumulação de riqueza em fonte 

de independência e de poder; e o que encarna a “capacidade de inovação”, “o gênio 

empresarial”, e o “talento organizador”, requeridos pelos grandes empreendimentos 

económicos modernos. Além disso, os dois tipos sucedem-se no tempo, com 

objetivações de processos histórico-sociais distintos, mas de tal maneira que certas 

qualidades ou atributos sociais do “espírito burguês” se associam crescentemente ao 

estilo de vida imperante nas cidades e às formas de socialização deles decorrentes. 

(ibid.). 

A criação de latifúndios, principalmente na região nordeste do país, deu origem 

ao fenómeno designado por coronelismo (pessoas de elevados rendimentos, sobretudo 

grandes proprietários de terra, que compravam ao governo títulos/patentes do exército). 

Os coronéis, ao assumirem o título, eram como que empossados num cargo que lhes 

dava poder para decidir sobre a vida da população.  
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O Estado não garantia direitos, não interferia na vida quotidiana, não 

organizava nem regulamentava a atividade socioeconómica, e também não assumia 

responsabilidade pelo desenvolvimento social do país. 

No que toca à educação, foram publicados alguns decretos que, de forma 

simplista, regulamentavam a educação popular. Com base na Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão de 1791, a Constituição Política do Império do Brasil de 1824, 

de caráter centralizador, consagrou o direito à educação apenas em dois parágrafos do 

artº. 179: o § 32, que dispõe que “a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos”, e 

o § 33, onde se pode ler que “a Constituição garantia colégios e Universidades, onde 

seriam ensinados os elementos das ciências, belas artes e artes”.  

A este respeito, Ribeiro e Koslinski (2010, p. 38) são de opinião que: 

[...] o interesse económico-político-social dos grupos dominantes durante o período 

analisado restringia-se ao ensino superior (em âmbito nacional) e, quanto aos outros níveis, 

restringiam-se à sede do governo (Rio de Janeiro). [...] numa organização económico-político-

social como a do Brasil- Império, as medidas especialmente relacionadas à escola acabavam 

por depender marcadamente da bondade das pessoas. Pessoas estas que atuam dentro e nos 

limites da estrutura educacional existente. As modificações propostas são superficiais por 

serem pessoas pertencentes à camada privilegiada, sem razões fundamentais para interessar-se 

pela transformação da estrutura social geral e educacional, especificamente. São superficiais, 

também pelo tipo de formação superior recebida, que oferece uma interpretação da realidade, 

fruto dessa perspectiva de privilégios a serem conservados ou, quando muito, uma interpretação 

da realidade segundo modelos importados, os mais avançados, mas resultado de situações 

distintas e, por isso, inoperantes.  

Como se percebe, a educação tinha um formato particular, tornando-se cada vez 

mais distorcida relativamente ao que estava consagrado na constituição. O setor privado 

ou particular era composto por membros da elite imperial, que, em virtude da própria 

posição, reforçavam a ideia da educação na perspetiva dos privilégios. Com efeito, como 

faz notar Fernandes (2006, p. 60): 

[...] “sociedade civil” e “estamentos sociais dominantes” passaram a ser a mesma 

coisa. De facto, não só o grosso da população ficou excluído da sociedade civil. Esta se 

diferenciava ainda, segundo gradações que respondiam à composição da ordem 

estamental, construída racial, social e economicamente na Colônia: a chamada “massa 

dos cidadãos ativos” servia de pedestal e de instrumento aos “cidadãos prestantes”, a 

verdadeira nata e os autênticos donos do poder naquela sociedade civil. No entanto, foi 
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esta relação entre a ordem legal estabelecida e a constituição da sociedade civil que deu 

sentido social à revolução política encarnada pela Independência. As elites dirigentes 

dos estamentos senhoriais absorveram as funções que antes eram desempenhadas 

mediante a “tutela colonial”, privilegiando politicamente o seu prestígio social. 

É óbvia a natureza elitista da educação, já que são as elites que promovem e 

absorvem o conhecimento académico, não restando aos trabalhadores outra opção que a 

de se submeterem à hegemonia e controlo destas, em virtude de não terem 

conhecimentos nem qualificação profissional. Constituem um exército de 

negligenciados, vítimas de uma classe que os ignora, em vez de os preparar e, desse 

modo, formar mais mão-de-obra trabalhadora ativa. Uma situação que configura o 

pensamento de Thompson (1981) relativamente aos processos históricos e a uma 

dinâmica de formação anterior e consequências futuras: 

Qualquer momento histórico é ao mesmo tempo resultado de processos 

anteriores e um índice de direção de seu fluxo futuro. (, 1981, p. 68-69). 

Face ao exposto anteriormente, parte da história da educação, no Brasil, foi 

grandemente influenciada pelo setor privado da sociedade, não obstante alguma 

participação da Coroa. No entanto, a formação e o planeamento educativos estiveram, 

numa primeira fase, nas mãos da Igreja e, posteriormente, sob a tutela da burguesia 

endinheirada.  

Neste período, a política concentrava-se exclusivamente nos aspetos 

territoriais, não dando grande importância ao quotidiano das populações. O crescimento 

populacional das cidades, ainda que pequeno, aumentava as necessidades de mão-de-

obra, torando evidente a omissão do Estado face ao mercado em termos da formação 

dessa mão-de-obra. Segundo Cury (2005, p. 6): 

Desse modo a educação é posta em cena tendo que obedecer a quatro senhores: 

ao Estado, pois ele é o sujeito capaz de garantir o comum para todos; à família, pelo 

princípio do ex generatione; à iniciativa privada, que invoca o mercado e cobre a 

incompetência do Estado; e à Igreja, que pede a seu favor a proteção da tradição.  

De acordo com o autor, a iniciativa privada teve de se substituir à administração 

pública na promoção da educação por razões que se prendem com a ineficácia da 

primeira. O mesmo sucedeu, na década de 90, relativamente à promoção do bem-estar 

intelectual, tendo o Estado revelado total incapacidade para lidar com o assunto. 
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As várias constituições brasileiras abordavam o ensino das mais variadas 

formas, dependendo da situação política e social do momento, começando, desde logo, 

pela abordagem simplista da Constituição de 1824, que lhe dedicava muito pouco do 

seu articulado.  

O Direito à educação na Constituição Imperial Brasileira, apresentou-se de 

forma tímida e fortemente caracterizada pela participação da Igreja Católica no processo 

de educação do povo. Outro aspecto que merece ser ressaltado é a centralização do 

ensino, em grande medida sob determinação da Coroa. (Maliska, 2001, p. 22) 

Tratava-se de um ensino segregacionista, destinado às elites, que consistia em 

ministrar as primeiras letras aos filhos homens dos colonos brancos, com a finalidade de 

garantir a sua evangelização (Buarque de Holanda, 2015).  

De acordo com Cury (2005), durante o período imperial, a educação 

caracterizava-se por ser: 

• classista, destinada às elites;  

• racista, não acessível aos negros, mesmo aos livres;  

• de género, direcionada para a formação dos homens, em virtude 

de a mulher não ter, ainda, conquistado o seu espaço no campo 

político e económico;  

• dual, reforçando a hegemonia do bloco no poder que detinha o 

controle do Estado. 

Num Brasil ainda rural, dava-se prioridade a uma educação para a formação de 

intelectuais, filhos dos Barões, com fins de representatividade política, segregando o 

trabalho intelectual do trabalhador manual, tendo como principais objetivos a 

concretização do capital. Os documentos emanados dos ministros do Império e dos 

residentes das Províncias, durante a vigência do Império, evidenciavam as carências do 

ensino, o que permite concluir que o Ato Adicional de 1834 é representativo da total 

ineficácia do poder central, transferindo para as províncias a responsabilidade da 

educação. 

O ano de 1867, já na fase final do Império, foi um período fértil em propostas e 

projetos voltados para uma solução unificada do problema da educação nacional, não 

obstante a falta de êxito, na prática, dos vários projetos propostos.  
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Referindo-se a essa fase, Barroso (2005, p. 63) lembra que: 

Tem sido contestada a necessidade da intervenção do Estado no ensino e instrução 

popular. A seita dos economistas, que seguem à risca o princípio do laissez faire, laissez passer, 

e os católicos retrógrados, que pretendem entregar o ensino à direção exclusiva da Igreja, a 

combatem. A história da instrução pública em todos os países civilizados oferece a prova mais 

robusta da necessidade desta intervenção.  

Foram muitas as tentativas de pôr fim à obrigatoriedade de financiamento do 

ensino, por parte do Estado. Com efeito, numa perspetiva liberal, tal medida economizaria 

muito aos cofres públicos, além de eximir o Estado do compromisso social e coletivo, 

obrigando-o, apenas, a garantir os direitos individuais.  

Essa era a linha adotada no Decreto n° 7.247, de 19 de abril de 1879, que 

reformou o ensino primário, secundário e superior no município da Corte, documento 

legal que ficou conhecido como Reforma Leôncio de Carvalho. Trata-se de um longo 

texto, composto por 174 itens, agrupados em 29 artigos. Nele, começa a desenhar-se uma 

política centralizadora, onde pontua a preocupação, velada no papel, notória na prática, 

com a questão da hierarquização social que levou a uma tendência centralista de poder, 

patente, por exemplo, no exercício do Poder Moderador, durante o Império, no período 

da República Velha (1889-1930) e nas Ditaduras (Estado Novo – (1937-1945), e que 

culminou com o Golpe Militar (1964-1985).  

2.1.3 Primeira República 

Corresponde ao período compreendido entre 1889 e1929, segundo Ghiraldelli 

Jr. (2009, p. 32): 

O período do fim do Império e início da República assistiu uma relativa 

urbanização do nosso país, e os grupos que estiveram junto com os militares na 

idealização e construção do novo regime vieram de setores sociais urbanos que 

privilegiavam, de certo modo, as carreiras de trabalho mais dependentes da posse de 

certa escolarização, as carreiras menos afeitas ao trabalho braçal. Associado a isso e ao 

clima de inovação política, surgiu então a motivação para que nossos intelectuais – de 

todos os níveis e projeções – viessem a discutir a abertura de escolas.  

Fernandes (2006) afirma que o processo de Proclamação da República é um 

momento que se caracteriza pela “expansão da ordem social competitiva.” (Op cit., p. 

220), em que, igualmente, se confirma e cresce a classe burguesa e se fortalece o sistema 

capitalista, cujas raízes remontam ao período da colonização.  
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Logo após a Proclamação da República, resultante de um levantamento 

político-militar, foi instaurada uma República Federativa Presidencialista, que depôs a 

Monarquia Constitucional Parlamentarista do Império do Brasil e pôs fim à soberania 

do Imperador D. Pedro II, entretanto assassinado. Durante o Governo Provisório, foi 

publicado o Decreto nº 7 de 20 de novembro de 1889, que estabelecia um conjunto de 

responsabilidades dos governadores dos Estados. 

Surgido de um Golpe Militar, o governo provisório necessitava reordenar 

jurídica e politicamente o país. Este ator privilegiado acena com a Constituinte, mas 

enquanto poder fático decreta provisoriamente a República dos Estados Unidos do 

Brasil, nomeia presidentes provisórios nos agora Estados federados, derruba velhos 

símbolos e instituiu novos e toma outras iniciativas como o fim do voto censitário e da 

vitaliciedade dos senadores. (Cury, 2005, p. 70). 

Antes da promulgação da Constituição de 1891, já havia, por parte da União, 

um interesse em alocar aos Estados parte da responsabilidade pelo sistema educativo. 

Cury (2005) usa a expressão “primeira omissão” ao referir-se ao Ato de 1834, pelo que 

esta seria, então, a segunda omissão. Deste modo, caberia à União auxiliar 

financeiramente as instituições de ensino, em caso de necessidade, ficando sob a sua 

responsabilidade todas as funções. 

De acordo com Ribeiro e Koslinski (2010, p. 52): 

Na realidade, a descentralização atendia aos interesses tanto dos setores liberais 

da camada média, como da facção dominante que participa do processo (senhores do 

café ou burguesia agroexportadora). Esta via na descentralização um instrumento de 

concentração de rendas, já que não teria que dividi-la com a outra facção decadente 

(senhores de lavoura tradicional). É por essa razão que se instala a dualidade na 

organização escolar da Primeira República, fruto da descentralização.  

No final do Império e início da República: 

[...] a situação brasileira do fim do Império e do começo da República, por 

exemplo, contém somente os germes desse poder e dessa dominação. O que muitos 

autores chamam, com extrema impropriedade, de crise do poder oligárquico não é 

propriamente um “colapso”, mas o início de uma transição que inaugurava, ainda sob a 

hegemonia da oligarquia, uma recomposição das estruturas de poder, pela qual se 

configurariam o poder burguês e a dominação burguesa. (Fernandes, 2006, p. 239)  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidencialista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monarquia_constitucional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imperador_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_II_do_Brasil
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O processo de construção da República pode ser relacionado com o 

consequente rompimento formal entre o Estado e a Igreja, o desenvolvimento do 

capitalismo agroindustrial, a propagação do ideário liberal e, consequentemente, com a 

ausência do Estado brasileiro na área da promoção dos direitos sociais, especialmente 

no que diz respeito à educação, justificando-se a tese dos “dois Brasis”, que ganhou força 

no final da Primeira República. Segundo Arruda (2012, p. 282): 

A proclamação da República representou uma enorme conquista para as elites 

agroexportadoras, cuja iniciativa política vinha sendo sufocada pelo excesso de 

centralismo do Império. O sistema federativo dotou as oligarquias regionais de enorme 

capacidade para submeter o conjunto das decisões políticas aos seus interesses de classe, 

o que implicava a manutenção de certos padrões de produção. De facto, a consequência 

imediata foi uma reiteração do “caráter essencialmente agrícola” da economia 

brasileira, que servia como sabemos, para complementar o processo de acumulação nos 

países imperialistas.  

Contudo, durante a Primeira República, a julgar pelo tipo de leis e ações jurídicas 

levadas a cabo, é notório que a educação não constituía uma prioridade do Estado 

federalista brasileiro. Reportando-nos ao texto constitucional, apenas o ensino secundário 

e o ensino superior eram tratados como tal, havendo somente referências à educação 

fundamental. Uma das principais características dos primeiros anos da República, 

(conhecida, também, como Primeira República, República Velha ou República do Café 

com Leite1), no campo educativo, foi a publicação de leis conducentes à organização dos 

níveis e modalidades do ensino. De resto, uma das principais dificuldades em analisar a 

situação do ensino neste período residiu, justamente, nos diversos contextos educativos 

dispersos pelas várias regiões brasileiras. 

Nagle (1974) destaca que a primeira fase da república foi, ao mesmo tempo, uma 

tentativa de emancipação do capitalismo através da concretização de políticas urbanas, 

que convencionou definir como um “fervor ideológico”, posto que a educação passou a 

ser idealizada como uma estratégia de superação do passado monárquico, pondo termo a 

anos de atraso social e educacional. De notar, contudo, que este afã de renovação não se 

                                                           
1Café com leite: o arranjo político que vigorou no período da Primeira República (mais conhecida pelo nome de República Velha, 

envolvendo as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais (São Paulo responsável pela grande produção de café e Minas Gerais, 

responsável pela produção de leite) em que o governo central apenas agia no sentido de controlar o processo sucessório, para que 
somente políticos desses dois estados fossem eleitos à presidência. 
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materializou em todo o país, o que motivou uma série de desigualdades que se mantêm 

nos dias de hoje. 

A educação foi vista como uma condição essencial ao desenvolvimento 

económico do país, uma espécie de caminho para entrar no sistema capitalista; daí ter 

sido estruturada em sintonia com essa finalidade, perdendo de vista as reais necessidades 

dos sujeitos da educação em detrimento do desenvolvimento económico. Nagle (1974) 

considera que os primeiros anos da República foram uma espécie de iniciação no 

entusiasmo pela educação e no otimismo pedagógico que caracterizariam os períodos 

seguintes. 

Ainda no período da República Velha, no âmbito do atrás referido “fervor 

ideológico”, foram tomadas algumas medidas para implementar as novas diretrizes do 

Sistema Educativo, de que se destaca o Decreto nº 981, conhecido como a Reforma 

Benjamin Constant. Como se pode constatar pela leitura do seu artigo 12, a escola 

normal incluía tanto a área de letras como a de ciências, apesar de uma certa 

predominância, intencional, da segunda face à primeira. 

[...]Art. 12. O Governo manterá na Capital Federal uma ou mais escolas 

normaes, conforme as necessidades do ensino, e a cada uma dellas será annexa uma 

escola primaria modelo. 

Paragrapho único. O curso da Escola Normal comprehenderá as seguintes 

disciplinas: 

Portuguez, noções de Litteratura nacional e elementos de Lingua Latina; 

Francez; Geographia e História, particularmente do Brazil; Matematica elementar; 

Portuguez, noções de Litteratura nacional e elementos de Lingua Latina; Francez; [...]  

Como se pode verificar, existe a preocupação da criação de uma escola modelo. 

Após essa tentativa de organização do ensino, no período entre 1901 e 1911, a 

educação, no Brasil, seguiu o código dos institutos oficiais de ensino superior e 

secundário, criado pelo Decreto nº 3890 de 1 de janeiro de 1901, conhecido como 

Código Epitácio Pessoa. Este documento procurou estabelecer normas gerais para a 

equiparação das escolas particulares e para o processamento dos exames de madureza, 

ocupando-se, igualmente, de questões como programas, exames e salário dos 

professores. O Decreto 3890 conferiu às mulheres, pela primeira vez, o direito de 

acederem aos cursos das instituições de ensino públicas e privadas.  
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Após esse período, já em 1915, foi promulgado o Decreto Maximiliano, que 

consagra a “interferência do Estado” na educação apenas com função fiscalizadora, seja 

através da criação de normas, seja fiscalizando ou estabelecendo critérios para as 

instituições públicas e privadas.  

 

2.1.4 – A educação no período de 1930 a 1960 

No ano de 1930, ocorre o chamado Golpe de Estado, liderado por alguns 

estados da Federação Brasileira que reclamavam contra a hegemonia política exercida 

pelos paulistas e mineiros (República do Café com Leite) durante trinta anos. Segundo 

Ianni (1963, p.19). 

A revolução de 30 é um evento produzido pelo capitalismo industrial que ela vai 

ajudar a constituir. Esse acontecimento histórico pode ser tomado como um produto 

antecipado de um sistema económico-social em formação, porquanto liquida os 

principais obstáculos contidos na estrutura anterior, que já não podia mais se renovar-

se, e propicia a criação de condições sociais novas, essenciais à ordem industrial em 

emergência. Neste sentido, essa revolução é produzida pelas condições insuperáveis da 

estrutura agrário-comercial em última crise, em conexão com os pré-requisitos do 

sistema capitalista em constituição. Essas duas ordens de factores e condições geraram 

a revolução que marca o início efetivo da civilização urbano-industrial no Brasil.  

Até à década de 30 do século XX, a educação pública atuava como se se tratasse 

de uma entidade privada, oferecendo os seus serviços exclusivamente às elites da 

sociedade da época, enquanto afastava a possibilidade de uma educação formal das 

classes sociais mais desfavorecidas. A partir desta altura, porém, o Estado passaria a 

incorporar um perfil capitalista- industrial. Era premente a necessidade de introduzir 

mudanças no sistema educativo, o que, em última instância, significava que: 

[...] a escola seria mais eficiente, seu espírito científico qualificaria o ensino, a 

psicologização do processo educacional capacitaria o aluno segundo suas virtualidades, 

a administração escolar racionalizaria o processo educacional. Enfim, começa a se fazer 

presente no Brasil a ideia da Reconstrução social pela Reconstrução Educacional. A 

reforma da escola e não só a sua ampliação seria o móvel dos futuros homens 

“construtores” da grandeza do país. A reforma da escola implicava na superação do 

ensino academicista, formalista e intelectualista. Tal ensino era de pouca valia para um 

país que exigia do homem (leia-se classe trabalhadora) ser a força propulsora da riqueza 

nacional. Na impossibilidade de que “as elites” aceitassem para si tal modelo de escola, 

essa não poderia ser a única. Formar-se-iam “duas redes de ensino”: aquela que 
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atenderia a formação das “elites” e a que atenderia a formação da classe trabalhadora. 

(Cury, 1984, p.19). 

Este período coincide com o processo de industrialização do Brasil, decorrente, 

em grande medida, do facto do país ter dificuldade em importar a partir de uma Europa a 

braços com uma guerra e as suas consequências. Não restou ao país, assim, outra 

alternativa que a de encontrar formas adequadas de se desenvolver. Para tal, era preciso 

formar mão-de-obra ativa, trabalhadores com conhecimento suficiente para operar a 

maquinaria recém-chegada ao Brasil. Logo, é legítimo concluir que a reforma do sistema 

educativo brasileiro foi impulsionada pela classe capitalista. De acordo com Cury (1984), 

já existia, então, uma diferenciação em termos de classe social. 

Antes de referir o nome de Gustavo Capanema; responsável pela alteração das 

normas educativas do país, é de elementar justiça lembrar a reforma de Francisco Campos 

(1931), publicada a 5 de janeiro de 1931, e que aprovava o regulamento que organiza a 

Secretaria de Estado do Ministério da Educação e Saúde Pública. 

Francisco Campos foi um político mineiro, advogado e jurista. À frente do 

Ministério da Educação e Saúde, criado em 1930, tendo sido escolhido no contexto da 

eterna disputa entre Minas Gerais e São Paulo herdada do período Café com Leite, 

promoveu a reforma do ensino secundário e universitário no país. Enquanto ministro, 

defendia uma maior participação do Estado na condução dos processos educativos, sem 

descurar ou desvalorizar a existência do setor privado da educação. 

Na sua reforma, a educação básica e a educação infantil continuam fora das 

atribuições do Estado, continuando a cargo das famílias ou das escolas privadas. Apesar 

do ambiente de tensão que se vivia desde o período republicano, motivado pela subtil 

separação entre Governo e Igreja, em Minas Gerais, Francisco Campos contava com o 

apoio da Igreja e fazia gala em mostrar esse apoio de modo a implementar as suas 

mudanças na educação à escala nacional. Cimentando essa aliança, em 1931, determina 

que nos estabelecimentos oficiais de ensino seja ministrada a religião católica como parte 

da educação, reconhecendo os preceitos católicos e a moral cristã como a base da 

formação da consciência nacional. 

A criação do Ministério da Educação e da Saúde pelo Governo Provisório e a 

indicação de Francisco Campos para ocupá-lo foi festejada, a princípio pelos grupos 

chamados “renovadores” da educação. Afinal Francisco Campos era um deles, havia 
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empreendido a reforma educacional em Minas Gerais na década anterior. Logo, porém, 

os “renovadores” começaram a ficar descontentes com a constituição do seu Ministério 

e, principalmente, com as reformas educacionais que começou a propor. [...] além disso, 

teria atendido apenas parcialmente as reformas reivindicadas pelos “renovadores”, 

concentrando-se na regulamentação do ensino superior e das universidades, deixando 

de lado a “educação popular” e, por fim, cedendo às pressões de seus opositores em 

relação à educação pública. Desse modo, os “renovadores” começaram a desacreditar 

no compromisso de Francisco Campos com o seu grupo e perceber que os seus 

opositores estariam determinando os rumos da política educacional do Governo Federal 

(Pagni, 2000, p. 63). 

Se fosse possível nomear uma personalidade como representativa do processo 

educativo do período industrial, no Brasil, seria Gustavo Capanema, responsável por um 

conjunto de reformas que foram implementadas ao longo dos onze anos em que esteve à 

frente do Ministério da Educação e Saúde Pública (1934-1945).  

Capanema foi ministro de Getúlio Vargas, em diferentes momentos, desde o 

início da “democracia republicana” (1934-1937), até ao fim do governo Vargas, período 

designado por Estado Novo (1937-1945). Durante esse tempo, teve lugar a Reforma 

Capanema, que começou com a publicação das chamadas Leis Orgânicas do Ensino, uma 

espécie de “Código de Leis” q u e ,  e n t r e  o u t r a s  c o i s a s ,  m o d i f i c o u  o  ensino 

secundário, estruturou a mão-de-obra industrial, e reestruturou o ensino comercial, bem 

como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, estimulando a criação 

do Sistema “S”. 

O serviço SENAI foi um poderoso auxiliar do processo industrial em que 

assentava o plano de desenvolvimento do Brasil e, ainda hoje, é um programa procurado 

pelas classes economicamente mais débeis em busca de uma qualificação para o mercado 

de trabalho. É encarado como uma solução por parte de alunos que terminaram o ensino 

secundário, mas não tiveram oportunidade de entrar nas universidades. 

 

2.1.5 Antecedentes e Educação no período do Golpe Militar. 

Na década de 50, Getúlio Vargas foi incisivo ao declarar o compromisso do seu 

governo com a promoção de políticas sociais para satisfazer as necessidades da 

população.  



33 
 

Nesse contexto, é de realçar o aumento da despesa com educação relativamente 

a outros setores sociais. Como refere Vieira (1995, p. 45), “[...] em 1953 a percentagem 

dos gastos públicos com o ensino alcançou o ponto mais alto (11,7%) de aumento em 

relação às despesas públicas globais”. A proposta do governo era incentivar os estados 

membros a ampliar o alcance da educação primária e secundária, partindo do princípio 

que, além do ensino público, estes deveriam, igualmente, financiar bolsas de estudo em 

instituições particulares, pois “o Estado tinha obrigação de incentivar, principalmente 

por meio de bolsas de estudo, o desejo de todos os menos favorecidos, aptos a ultrapassar 

os limites da instrução primária, quando não houvesse escolas apropriadas a eles.” (ibid., 

p. 43). 

No seu terceiro mandato como presidente, Vargas assume posições contrárias 

às veiculadas pelo Estado Novo (1937-1945). Com efeito, ao contrário do que sucedera 

durante a ditadura do Estado Novo, verificou-se um incentivo aos estabelecimentos 

privados de ensino, com base no pressuposto de que o Estado era responsável pelo seu 

crescimento e que, por isso, deveria haver investimento público relativamente às 

instituições privadas, através da concessão de bolsas.  

Nesta conjuntura, a educação é reconhecida como uma política social de 

responsabilidade estatal, na qual cabe, também, o sistema privado como aliado do 

processo de ensino, o que não deixa de constituir um momento marcante da história da 

educação brasileira.  

[...] enfatizava[se] o papel do SENAI pelo crescimento do número de 

matriculados e pela preparação de uma equipe de professores, de instrutores e de 

administradores voltados para o ensino industrial. Acreditava[se], enfim, na criação de 

cursos de curta duração a serem ministrados pelo SENAI e na concessão de bolsas de 

estudo para jovens operários, como duas medidas básicas de ampliação do ensino 

industrial. (Vieira, 1995, p. 44). 

Durante o governo Vargas, é percetível um estímulo maior dado ao ensino 

secundário e ao ensino superior, o que não invalida o aumento do número de matrículas 

no ensino primário, que, “de 1950 a 1954, passou por um crescimento de 15% de 

matrículas iniciais e por um aumento de 16% de unidades escolares, apresentando o 

percentual de 1,7% na elevação da quota de alfabetização (36,7% para 38, 4%) ao longo 

dos anos mencionados.” (Vieira, 1995, p. 46). Vargas encarava a educação como política 
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social e defendia a responsabilidade do Estado em garantir que todos tinham direito a 

ela, embora não deixasse de apoiar a educação industrial através do Sistema “S”. 

Após a sua morte2, o resultado da correlação de forças entre os primeiros 

partidos políticos existentes na época levou a que fosse decretado, no país, o estado de 

exceção, que durou até à posse de Juscelino Kubitschek, em 31 de janeiro de 1956.  

A política deste presidente estava voltada para o desenvolvimento, contando, 

principalmente, com financiamento estrangeiro para promover o crescimento 

socioeconómico do Brasil. O Plano de Metas divulgado pelo seu governo necessitava de 

recursos públicos; das trinta metas estipuladas, focadas, em primeiro lugar, na indústria, 

infraestruturas e energia, constava, em último lugar, o investimento em educação, 

entendido como uma condição essencial para o próprio desenvolvimento do país. 

A conclusão é simples: a infraestrutura económica deve ser acompanhada de 

uma infraestrutura educacional e, portanto, social. A meta constituiu propriamente um 

Programa de Educação para o Desenvolvimento.” (Kubitschek apud Vieira, 1995, p. 

85).  

O governo parte da premissa de que, para alcançar o desenvolvimento 

pretendido, era preciso fortalecer os aspetos técnicos e burocráticos da máquina estatal.  

Pese embora todos os incentivos à educação, esta continuava a ser vista como 

uma necessidade do Mercado e não como ação social. Mesmo assim, Juscelino 

Kubitschek reforçou a importância do ensino para todos, flexibilizando os currículos, 

incentivando as instituições privadas, descentralizando, por via de uma maior liberdade 

de atuação para as instituições, tornando-as independentes do poder público. O setor que 

registava maior crescimento era o setor secundário, pelo que o principal objetivo 

educativo era o de garantir formação técnica adequada de modo a responder ao 

desiderato da industrialização. 

Ainda que os dados apontassem para a existência de 50% de analfabetismo, JK 

pouco fez, na prática, para mudar essa realidade. “[...] Juscelino reivindicava o auxílio do 

capital particular para alimentar as atividades educacionais, especialmente voltadas à 

alfabetização. De acordo com ele, tais atividades não poderiam ficar apenas como 

obrigação do Estado.” (Vieira, 1995, p. 102). O que se acreditava e era amplamente 

                                                           
2 Getúlio Vargas suicidou-se em 1954, tendo o mandato sido terminado por Café Filho, seu vice-presidente, atuando durante o período 

de 1954 a 1955.Ao assumir a presidência, em janeiro de 1956, JK (Juscelino Kubitschek de Oliveira) prometeu uma política 
subordinada ao slogan: “50 anos em 5”. 
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propagado, era que a educação, quando oferecida exclusivamente pelo Estado, estimulava 

o controlo extremo, impondo ações. Este argumento, porém, não era defendido pelos 

setores privados, mas tão somente pelo governo, que assim pretendia eximir-se a suportar 

os gastos e obrigações com o sistema educativo.  

Com o fim do período JK, assume o governo Jânio Quadros, em 1961; 

renunciando ao cargo no mesmo ano, mas não sem antes promulgar o Decreto nº 51222 

de 22 de agosto de 1961, que institui a Mobilização Nacional contra o Analfabetismo. 

Apesar da mudança de governo em tempo tão curto, a política de incentivo à 

relação público-privado e a valorização do ensino privado adotada por Kubitschek são 

continuadas incluindo o suporte financeiro, quando necessário.  

A Jânio Quadros sucede João Goulart e, no final de 1961, dá-se a aprovação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, alvo de inúmeras críticas por tornar idênticos 

todos os benefícios aos do Sistema privado e não contemplar a maior parte da população.  

Em 1964, teve lugar o Golpe Civil-Militar que afasta o então presidente João 

Goulart e instalou a ditadura militar que duraria vinte e um anos (1964-1985). 

Aos olhos do Estado Civil-Militar, a educação deveria ser algo com potencial 

lucrativo, pelo que se defendia a privatização do ensino. O investimento na educação 

pública era entendido como um desperdício de capital, tendo em conta a falta de potencial 

de desenvolvimento da classe a quem se destinava. Ao contrário, nos estabelecimentos 

de ensino privado, advogava-se a mercantilização da educação e impulsionava-se o 

aumento dos lucros dos aliados políticos da ditadura, na medida em que se promovia mão-

de-obra qualificada para abastecer o mercado.  

A privatização e crescimento desta malha educativa é percetível em todo o 

sistema de ensino, mas, em especial, no ensino superior, onde passaram a ser adotados os 

princípios empresariais para o projeto de “modernização” do ensino. Esses princípios 

procuravam aplicar às instituições de ensino a lógica das empresas privadas, 

fundamentada nos preceitos de produtividade e racionalização dos recursos. Além disso, 

havia segregação económica, decorrente da ausência de oportunidades iguais para todos. 

Por essa razão, é legítimo afirmar que o governo foi o grande responsável pela 

baixa qualificação profissional de uma geração, decretando a sua sujeição a uma 

empregabilidade de subemprego.  
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Ainda no primeiro ano do golpe, patrocinado pelos Estados Unidos da América, 

e estando na presidência brasileira Costa e Silva, foi criado um conselho cuja finalidade 

era a de organizar e observar o Sistema Educativo brasileiro, o qual, na prática, favoreceu 

e justificou, ainda mais, os processos de privatização já em marcha. Cada vez mais e 

atuando em cumplicidade com o Estado, a burguesia ganhava um forte ascendente sobre 

a educação, principalmente no ensino superior, decidindo sobre quem a ele poderia ter 

acesso, facilitando esse mesmo acesso e replicando-o dentro da classe social mais 

elevada. 

O Primeiro e Segundo Graus (atualmente designados por Ensino Fundamental e 

Ensino Médio) sofreram alterações por via de uma nova lei, a Lei nº 5.692/71, com base 

no argumento de que novos tempos davam lugar a uma nova sociedade, evidenciando 

outras necessidades a que era preciso dar resposta. Curiosamente, esta nova sociedade 

vivia, então, um dos períodos de maior repressão por que passou a União, ao abrigo do 

Ato Institucional nº 53, que decretava, entre outras coisas: 

Art. 5º - A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa, 

simultaneamente, em:  

I - cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função; 

II - suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais; 

III - proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza 

política; 

IV - aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: 

a) liberdade vigiada; 

b) proibição de frequentar determinados lugares; 

c) domicílio determinado. 

Relativamente ao 2º grau, verificou-se uma mudança significativa que foi a 

inclusão do ensino técnico, devido à necessidade de mão-de-obra. Segundo Germano 

(1994, p. 176), “trata-se de uma tentativa de estabelecer uma relação direta entre o sistema 

educacional e sistema ocupacional, de subordinar a educação à produção.” Desta forma, 

a educação nos 1º e 2º graus passou a estar subordinada à manutenção do mercado de 

trabalho, pelo que, quanto mais cedo o aluno completasse os seus estudos, mais cedo 

                                                           
3 AI nº 5. Decretado em 13 de dezembro de 1968, consistia na amputação de direitos humanos e liberdades e garantias individuais. 
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estaria apto a incorporar a força de trabalho, o que favoreceria o crescimento e 

movimentaria a economia das instituições privadas.  

Em 1979, entra em vigor o processo de redemocratização do ensino. Nessa 

altura, a ditadura militar enfrentava, cada vez mais, a contestação da sociedade civil que 

reclamava contra a violação dos direitos humanos. A presença militar nas ruas não era já 

tão visível e a economia encontrava-se estagnada. A sociedade civil mostrava-se a favor 

das instituições públicas de ensino – como, de resto, uma boa parte dos países do cone 

sul, que pretendiam melhor educação e o fim dos regimes militares. Contrariamente, 

noutros cantos do globo, os países lutavam pelo neoliberalismo. 

Em 1987 e 1988, muito próximo da promulgação da constituição brasileira, os 

conflitos entre liberais e católicos continuavam, tal como na década de sessenta; e o 

mesmo sucedia relativamente à legitimação do papel que as instituições públicas e/ou 

privadas poderiam desempenhar na escolarização da população. 

Os defensores da escola pública estatal, que propunham a aplicação exclusiva 

das verbas públicas nas escolas públicas; os setores confessionais, notadamente 

católicos, mas também metodistas e presbiterianos, que defendiam uma diferenciação 

entre as escolas públicas, classificando-as entre estatais e não-estatais e o setor privado-

empresarial que, apesar de não se opor ao repasse de verbas públicas (muito pelo 

contrário), centrava suas demandas na não-ingerência do Poder Público na regulação as 

anuidades escolares (Oliveira, 2005, p. 156). 

Uma terceira forma de se compreender o processo de formação das instituições 

de ensino é o facto de algumas terem surgido num contexto neoliberal, embora em moldes 

muito próprios. São as chamadas escolas públicas “não- estatais”, instituições que 

rompem com as noções de público e privado, e se assumem como uma associação de 

medidas particulares, assemelhando-se às da esfera pública, mas sem intervenção 

económica do Estado.  

Para Noronha (2005), quando se leva em consideração a educação pública não 

estatal, ela apresenta-se como um bem de consumo: 

A apropriação ou o monopólio dos bens produzidos pelo conjunto dos homens 

na história, por um determinado grupo que detém o controle sobre os outros grupos, 

antecede a forma histórica do capitalismo. No entanto, com o surgimento do capitalismo 

e da propriedade privada dos meios de produção, esse processo de monopolização e de 

controle dos bens significativos passa a acentuar-se e a ganhar um conteúdo particular 
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que é o da exploração, o da acumulação e o do controle do estoque de bens – entre eles 

o conhecimento – nas mãos de uma minoria. Os conflitos e as lutas por partilhar os bens 

produzidos historicamente pelo conjunto dos homens passa então a ser uma constante 

na história da humanidade, estendendo-se até a atual forma histórica do capitalismo 

globalizado pós- fordista (Ibid., p.146). 

Essas associações acabam por auxiliar a educação e mascarar a responsabilidade 

estatal; com efeito, diversas organizações não-governamentais iniciam os seus trabalhos 

na década de 90, assumindo a sociedade civil um papel de responsabilidade sobre as 

políticas sociais. 

[...] Estado desobrigou-se de fornecer-lhe. Outra parte desses serviços é 

transferida para o setor privado, onde estes são produzidos como mercadoria, operando-

se assim a expansão do mercado de bens e serviços consumidos pela classe 

trabalhadora. Esse processo é bastante visível no caso da educação (Bruno, 2002, p. 27). 

Isso sucedeu durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1994 – 1998). 

FHC, como era muitas vezes chamado, influenciou e protagonizou várias mudanças na 

educação e na sociedade, claramente de acordo com as posições ideológicas dos 

organismos internacionais a que o país estava sujeito como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); entre tantos outros.  

À fase neoliberal sucedeu a chamada Terceira Via, que tem em Giddens um dos 

seus principais teóricos. A Terceira Via consiste num posicionamento entre a social-

democracia e o neoliberalismo, em que se pretende “adaptar a social-democracia a um 

mundo que se transformou fundamentalmente ao longo das duas ou três últimas décadas” 

(Giddens, 1999, p.36).  

No período de 1995 a 2002, entre o primeiro e segundo mandatos do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, a política da Terceira Via foi ganhando terreno, tendo sido 

estabelecidas parcerias entre o Estado e os privados do terceiro setor, o que fez com que 

diversas instituições de ensino tenham adequado a sua filosofia às orientações 

empresariais do setor com o qual existiam essas parcerias. Isso teve como consequência 

o facto de a educação ser organizada em torno de um prisma ideológico empresarial, que, 

claramente, tinha por objetivo a formação de mão-de-obra adequada à produção em série, 

e de esta constituir a oferta educativa ao dispor da população. 

 



39 
 

2.2 Influência da Lei 9.394/96 

Em 1996, prevendo a necessidade de adaptação aos novos tempos, A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação foi reformulada de modo a incorporar a questão da 

multiculturalidade, “mostrando alguma atenção às questões multiculturais, pois nas leis 

anteriores (4.024/61 e 5.692/71) essas questões não apareciam. (Almeida & Fernandes, 

2010, p.35) 

O reconhecimento da História e do seu povo é fundamental para o 

desenvolvimento educativo de um país; a compreensão da História proporciona alicerces 

para o desenvolvimento étnico-social da população. A partir da Lei 9.394/96, essas 

questões ficam mais claras, embora aspetos como o reconhecimento e tratamento dos 

afro-brasileiros e das mulheres ocupem um plano secundário. 

[...] a atenção ao multicultural observada na LDB 9.394/96 é mais intensa sobre a 

questão indígena e a educação da população rural. A educação dos negros e afro-

brasileiros, por exemplo, é pouco tratada e a questão da mulher não é explícita, mas, 

sim subjetiva, podendo ser supostamente encontrada de forma geral quando trata dos 

excluídos da educação. (Almeida & Fernandes, 2010, p.35) 

Alguns dos pontos da Lei de Diretrizes e Bases merecem especial destaque, 

nomeadamente o disposto no artigo 3º: 

 - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

- Pluralismo de ideias e de conceções pedagógicas;  

- Respeito pela liberdade e apreço pela tolerância;  

- Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.  

No artigo 4º; elenca-se alguns pontos sobre o direito à educação e o dever de 

educar: 

- Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; 

- Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;  

- Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e 

modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos 

que trabalham as condições de acesso e permanência na escola. 
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No artigo 26º, é clara a necessidade de adaptação a cada currículo, tendo em 

consideração cada população matriculada, a instituição de ensino, o seu contexto e a 

regionalização: 

- O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes 

culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, 

africana e europeia; 

- A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres 

dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. 

Em 1997, são aprovados os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN´s4, 

garantindo um padrão mínimo entre os parâmetros curriculares, independentemente de se 

tratar de instituições públicas ou privadas e levando em conta a sua área de localização. 

Como se constata, no período entre 1990 e 2000, foram feitas algumas mudanças 

no acervo legislativo sobre educação, como as já referidas Lei de Diretrizes e Bases e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais; bem como a Lei nº 8.313, de 23 dezembro de 1991, 

que institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). 

Art.18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às 

pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a 

Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais 

apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, como 

através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde que 

os projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei. (Redação dada pela 

Lei nº 9.874, de 1999) 

§1º - Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias 

efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3o, previamente aprovados pelo 

Ministério da Cultura, nos limites e nas condições estabelecidos na legislação do 

imposto de renda vigente, na forma de: (Incluído pela Lei nº 9.874, de 1999) 

a) doações; e (Incluída pela Lei nº 9.874, de 1999) 

b) patrocínios (Incluída pela Lei nº 9.874, de 1999) 

As parcerias público-privadas vigoraram a partir de 1990 e ainda hoje 

continuam. A Lei nº 8.313 proporcionou bolsas de estudos a alunos, patrocinadas por 

instituições que, com isso, podiam obter uma redução de impostos. O seu alcance 

                                                           
4 PCNs, de acordo com os padrões do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), são a referência 

básica para a elaboração das matrizes e referências. Os PCNs foram elaborados para difundir os princípios da reforma curricular e 
orientar os professores na procura por novas abordagens e metodologias. 



41 
 

estendeu-se a uma pequena parte da população, mas, de qualquer forma, o Estado eximiu-

se à obrigação de investir financeiramente na educação.  

Ressalta-se que ainda que existam legislações que orientem o processo de 

políticas educacionais, não obstante haja eficientes mudanças ao processo e se dê efetiva 

mudança sobre todos os aspectos que se fazem abrangidos em lei. 

 

2.3 Questões sobre educação e cultura 

A quem cabe a responsabilidade de garantir um contexto cultural adequado a um 

aluno? Ao governo, à família, à sociedade ou à escola e aos educadores? 

Segundo Pérez Gómez (2001), os docentes, no contexto atual, demonstram 

ausência de vontade, dando provas de inércia quando interrogados sobre qual o sentido 

da escola, a sua função social e a natureza da sua profissão. As mudanças radicais dos 

últimos séculos e a identidade cultural em constante transformação, quer a nível político, 

ou económico, no que diz respeito a valores, ideias e costumes, colocam os professores 

numa situação dúbia relativamente aos conteúdos académicos e suas conceções sobre o 

posicionamento cultural, possivelmente devido ao facto de os termos cultura e educação 

serem utilizados indistintamente, no contexto familiar e social.  

Para o referido autor (2001), os núcleos escolares não dependem dessas 

mudanças, impõem certos modos de conduta, pensamento e relações singulares à sua 

própria natureza: 

Os docentes e os estudantes, mesmo vivendo as contradições e os desajustes 

evidentes das práticas escolares dominantes, acabam reproduzindo as rotinas que geram 

a cultura da escola, com o objetivo de conseguir a aceitação institucional. Por outro 

lado, as forças sociais não pressionam, nem promovem a mudança educativa da 

instituição escolar porque são outros os propósitos e as preocupações prioritárias na 

vida económica da sociedade neoliberal e, pelo menos, a escola continua cumprindo 

bem a função social de classificação e creche, sem interessar demasiado o abandono de 

sua função educativa (Pérez Gómez, 2001, p. 11). 

Acrescenta ainda que a uma nova maneira de se estabelecer relações sociais e de 

partilhar informação deve corresponder um novo modelo de escola, onde as questões 

sociais que dizem respeito à vida do aluno sejam tidas em conta e vistas à luz de uma 

nova perceção.  
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A função educativa da escola é precisamente oferecer ao indivíduo a 

possibilidade de detectar e entender o valor e o sentido dos influxos, explícitos ou 

latentes, que está recebendo em seu desenvolvimento, como conseqüência de sua 

participação na complexa vida cultural de sua comunidade (Peréz-Goméz, 2001, p. 18). 

A escola é para Pérez Gómez (2001) um espaço onde se cruza o que se ensina e 

o que efetivamente se aprende, em virtude de cada aluno ter a sua própria história que 

determina o modo como vai apreender e compreender a informação que recebe, de 

acordo com a sua natureza. Esta ambiguidade entre saber e compreender não 

corresponde a um momento pós-moderno; trata-se, antes, de uma distorção que sempre 

fez parte do processo educativo. 

A substância da escola por tradição académica, nos diversos níveis de 

aprendizagem, é a de selecionar o que se deve ensinar, mas não essencialmente o que se 

pode compreender. Porém, a sociedade pós-moderna enfrenta uma dialética sobre o que 

se deve ser aprendido e compreendido, os valores que o mundo globalizado nos oferece 

e a forma como tecnologia e as mudanças sociais nos afetam e moldam. Torna-se, por 

isso, mais complexo abordar novas práticas educativas que deem conta deste relativismo 

cultural, porque são dissemelhantes de quase tudo que faz parte do universo pedagógico, 

como a proposta da escola, do professor e do próprio aluno. As inferências de fora para 

dentro da escola e as suas implicações são representativas da “crise” que aparentemente 

pesa sobre a escola dos nossos dias. 

Bourdieu define o conceito de habitus como: 

[...] sistemas de disposição duradouros e transponíveis, estruturas estruturadas 

dispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípios geradores e 

organizadores de práticas e representações que podem ser objetivamente adaptadas ao 

seu objetivo sem supor a visada consciente de fins e o controle expresso das operações 

necessárias para atingi-los, objetivamente “reguladas” e “regulares”, sem ser em nada 

o produto da obediência a regras e sendo tudo isso, coletivamente orquestradas sem ser 

o produto da ação organizadora de um maestro (apud Bonnewitz, 2003, p. 76). 

Na sua obra A Reprodução (1982), Bourdieu defende que a educação só 

acontece, quando a escola e os professores estão em sintonia relativamente à leitura que 

fazem da estrutura social do aluno. 

A escola não seria uma instância neutra que transmitiria uma forma de 

conhecimento intrinsecamente superior às outras formas de conhecimento, e que 
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avaliaria os alunos com base em critérios universalistas; mas, ao contrário, ela é 

concebida como uma instituição a serviço da reprodução e da legitimação da dominação 

exercida pelas classes dominantes. (Bourdieu, 2006, p. 83) 

Na opinião do autor, nenhuma cultura se deve sobrepor a outra, não há 

hierarquias em termos de cultura; o saber académico, esse sim deve prevalecer como 

fonte e como cultura válida de um conhecimento global e universal. 

No caso das sociedades de classes, a capacidade de imposição e legitimação de 

um arbitrário cultural corresponderia à força da classe social que o sustenta. (Bourdieu, 

2006, p. 84). 

À luz do pensamento de Boudieu, é fácil compreender a história da educação 

brasileira; Jesuítas de um lado e colonos do outro, enquanto membros da classe 

dominante, impunham a sua cultura – não apenas o património artístico e cultural, mas 

também a hierarquia de valores e práticas - à classe dominada, aos indígenas e aos 

escravos, cujas práticas culturais eram desvalorizadas ou consideradas como 

secundárias. Neste tipo de confronto, a cultura que prevalece é a cultura da classe 

dominante (Bourdieu, 2006).  

Neste sentido, as práticas emanam dos hábitos; e estes radicam no contexto 

familiar, refletindo ou reproduzindo atitudes, comportamentos ou o meio pré-existente. 

 […] A legitimidade da instituição escolar e da ação pedagógica que nela se exerce, só 

pode ser garantida na medida em que o caráter arbitrário e socialmente imposto da 

cultura escolar é ocultado. Apesar de arbitrária e socialmente vinculada a certa classe, 

a cultura escolar precisaria, para ser legitimada, ser apresentada como uma cultura 

neutra (Bourdieu, 2006, p. 85). 

Aos professores caberia: 

(…) transmitir […] sua mensagem igualmente a todos os alunos como se todos tivessem 

os mesmos instrumentos de decodificação. Esses instrumentos, no entanto, seriam 

possuídos apenas por aqueles que têm a cultura escolar como cultura familiar, e que já 

são, por isso mesmo, iniciados nos conteúdos e na linguagem utilizada no mundo 

escolar (Bourdieu, 2006, p. 87). 

Quanto aos alunos: 
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As diferenças nos resultados escolares […] tenderiam a ser vistas como 

diferenças de capacidade (dons desiguais) enquanto que, na realidade, decorreriam da 

maior ou menor proximidade entre a cultura escolar e a cultura familiar do aluno (ibid.). 

Bourdieu (2006) é incisivo quantoàs atitudes sancionadoras por parte das escolas, 

que esperam do aluno um determinado conhecimento cultural prévio sob a forma de 

referências culturais. Segundo o autor, existe uma ambiguidade entre as referências 

culturais que o indivíduo herda por estar inserido numa sociedade e as que a escola lhe 

transmite, que nem sempre coincidem e se reconhecem. Este acaba por fluir entre dois 

mundos: o da cultura em que nasce e se desenvolve, e o da sociedade como um todo, 

que lhe exige que tenha já determinadas referências. 

Está-se perante dois modelos educativos distintos: o primeiro, é um modelo 

próprio da classe dominante e caracteriza-se por uma relação do tipo aristocrático, 

marcada pela familiaridade e pela intimidade com a cultura legítima, elitista, o que 

resulta numa relação comum ao dia a dia social perante as obras culturais. 

Já o segundo modo, próprio da classe dominada, configura uma relação do tipo 

popular, caracterizada pelo desconhecimento, pela impossibilidade de acesso imediato e 

pelo embaraço face às obras da cultura.  

Ao avaliar formalmente os alunos, o sistema educativo leva em conta não só a 

cultura, mas a relação que estes têm com ela, isto é, o modo como adquirem e usam a 

cultura legítima (Nogueira & Nogueira, 2006). Isso faz com que a escola privilegie o 

aluno que corresponde ao que lhe é exigido sem denotar grande esforço pessoal, já que 

é detentor de uma pré-educação cultural, ao contrário do aluno “esforçado” que procura 

compensar o seu distanciamento relativamente à cultura legítima, dedicando-se 

totalmente às atividades escolares. Bourdieu (1998) designou o fenómeno por 

“desvalorização escolar”. 

A correlação entre as desigualdades sociais e escolares que pesam sobre a escola 

não é, para Bourdieu, causal; também não se explica pelas diferenças objetivas de 

oportunidade de acesso à escola. 

Essa correlação só pode ser explicada quando se considera que a escola 

dissimuladamente valoriza e exige dos alunos determinadas qualidades que são 

desigualmente distribuídas entre as classes sociais, notadamente, o capital cultural e 

uma certa naturalidade no trato com a cultura e o saber que apenas aqueles que foram 

desde a infância socializados na cultura legítima podem ter (Bourdieu, 2006, p. 94). 
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De acordo com Bourdieu (1982), a escola não só não reduz as desigualdades 

sociais como as reproduz. Ao impor a todos a cultura da classe dominante, legitimando, 

obviamente e sem questionar, os interesses de determinados grupos sociais, a escola está 

a garantir o sucesso dos alunos oriundos desses mesmos grupos. Dito de outro modo, o 

sucesso escolar é tanto mais provável quanto mais idênticos forem os hábitos dos 

professores e dos alunos (Bonnewitz, 2003, p. 116). 

Logo, professores com um conhecimento cultural legítimo, aumentam a 

probabilidade de haver, também, alunos com maior conhecimento cultural legítimo. E o 

contrário também é verdadeiro. 

Como diz Bonnewitz (2003, p. 117): 

A hierarquia escolar é, de facto, uma hierarquia social velada pela ideologia do 

dom. Esta ideologia é primordial, para que a escola cumpra sua função de legitimação 

da ordem social. Ela deve fazer tudo para que o seu funcionamento seja percebido como 

legítimo, isto é, fundado num princípio reconhecido e aceito por todos. Com a ideologia 

do dom, a escola vai “naturalizar o social”, transformando desigualdades sociais em 

desigualdades de competências. 

A relação pedagógica é uma relação de força fundada em pressupostos 

implícitos. Por um lado, o sistema escolar impõe e legitima o arbitrário cultural 

dominante; por outro lado, a escola nega as diferenças entre públicos, ou entre habitus. 

Com efeito, cada pessoa detém uma bagagem cultural e histórico-social que interfere, 

radicalmente, com o seu desenvolvimento. 

Ela se mostra “indiferente às indiferenças”, cultiva os subentendidos e o 

implícito, acessíveis de facto apenas aos “herdeiros”, a tal ponto que se pode falar de 

“pedagogia da ausência de pedagogia”. Esses subentendidos se referem aos valores, 

como a autonomia dos alunos, cuja motivação em relação à escola ou à valorização do 

saber são consideradas como automáticas (Bonnewitz, 2003, p. 119). 

Bourdieu (1998) destaca que, ao atribuir aos indivíduos esperanças de vida 

escolar caracterizada somente pela sua posição na hierarquia social, e operando uma 

seleção que – sob as aparências da igualdade formal – ratifica as desigualdades reais, a 

escola contribui para perpetuar as desigualdades, ao mesmo tempo que as fundamenta. 

E acrescenta: 
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Conferindo uma sanção que se pretende neutra, e que é altamente reconhecida 

como tal, a aptidões socialmente condicionadas que trata como desigualdades de “dons” 

ou de “mérito”, ela transforma as desigualdades de facto em desigualdades de direito, 

as diferenças socioeconómicas e sociais em “distinção de qualidade”, e legítima a 

transmissão da herança cultural. Por isso ela exerce uma função mistificadora. Além de 

permitir à elite se justificar de ser o que é, a “ideologia do dom”, chave do sistema 

escolar e do sistema social, contribui para encerrar os membros das classes 

desfavorecidas no destino que a sociedade lhes assinala, levando-os a perceberem como 

inaptidões naturais o que não é senão efeito de uma condição inferior e, persuadindo-os 

de que eles devem o seu destino social (cada vez mais estreitamente ligado ao seu 

destino escolar, à medida que a sociedade se racionaliza) – à sua natureza individual e 

à sua falta de dons (Bourdieu, 1998, p. 58-9). 

Assim, indivíduos que possam ter o dom, mas que não tenham possibilidade de 

desenvolvê-lo, tendo em conta o sistema educativo em que estão inseridos – leia-se o 

sistema público, que deveria pautar-se pela igualdade - continuam a ser meros 

espectadores de uma cultura que lhes é inacessível. 

Desta forma, as “aptidões naturais” ou o “dom” que impregnavam o senso 

comum, ou ainda, a teoria do capital humano – revigorada atualmente no discurso 

economicista – passaram a ser rejeitadas pelos investigadores a partir dos estudos de 

Bourdieu (Silva, 2007), embora ainda presentes no ideário de muitos educadores 

brasileiros e invocados sempre que abordam a questão do sucesso e do insucesso 

escolar. 

 

2.4 Sistema Educativo Brasileiro e segregação geográfica. 

Mesmo para indivíduos pouco letrados e/ou sem conhecimento sobre 

determinada cidade/espaço, é possível identificar que regiões (lugares) têm um maior 

capital social. 

[...] o espaço social se retraduz no espaço físico, mas sempre de maneira mais ou 

menos confusa: o poder sobre o espaço que a posse de capital proporciona, sob suas 

diferentes espécies, se manifesta no espaço físico apropriado sob a forma de uma certa 

relação entre a estrutura espacial da distribuição dos agentes e a estrutura espacial da 

distribuição dos bens ou dos serviços, privados ou públicos (Bourdieu, 1997, p. 160). 

Numa região metropolitana, o espaço é segregado pelas distâncias sociais e 

possibilidades de acesso, pela cultura, bens, escolaridade. O capital está diretamente 
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relacionado com a privação do espaço; o capital define o público de um local, à custa da 

exclusão de determinadas classes sociais, as mais débeis, e provoca segregação em 

termos de espaços. Para certas camadas sociais, a ausência de capital “prende-as” a um 

lugar (Bourdieu, 1997), o que restringe as suas escolhas em termos de bens. A 

impossibilidade de acesso direto, muitas vezes dependente de meios de locomoção 

eficaz e de baixo custo, nem sempre disponíveis, fazem de uma determinada classe 

económica refém da sua região e vítima de isolamento. 

Sabatini e Sierralta (2006, p. 185), definem segregação como “[...] aquela 

disposição espacial aglomerada de grupos sociais que contribui para agravar 

determinados problemas para alguns grupos e para atenuá-los ou resolvê-los para 

outros.”  

Em The Truly Disadvantaged, Wilson (1987) investigou por que razão os negros 

têm menos oportunidades e, não raro, se envolvem em situações de violência, não 

conseguem emprego, têm uma escolaridade reduzida, enfrentam situações de gravidez 

na adolescência e não parecem ser capazes de ter um parceiro fixo ou uma relação 

estável. Para o autor, a explicação reside no território, pois parte dos negros vive em 

áreas isoladas e de concentração de pobreza, sobretudo em países menos desenvolvidos, 

onde há graves distorções em termos de classes sociais, com guetos e periferias. 

A partir de 1950, observou-se nos Estados Unidos uma transformação 

económica e social que resultou no surgimento de bairros isolados, geralmente com 

características homogéneas. As políticas que visavam proteger os direitos das minorias, 

a par de mudanças macro socioeconómicas, abriram caminho a novos comportamentos, 

que incluíram deslocações para diferentes áreas e culminaram na saída da classe média 

negra desses bairros. Estes processos, segundo Wilson (1987), aprofundaram os efeitos 

do gueto entre a população negra (pobreza, desemprego, gravidez juvenil, violência). 

A exclusão estrutural, social e cultural está, assim, associada à formação de 

guetos, bem como a outros problemas de natureza social. Existe uma relação entre a taxa 

de desemprego entre os negros, os agregados familiares economicamente a cargo de 

mulheres, e o aumento da pobreza nas regiões mais isoladas. É possível, ainda, 

relacionar estes aspetos com a evasão escolar e sua regionalização espacial. 

A partir da obra de Wilson (1987), muitos cientistas passaram a considerar o 

bairro e o local de residência como fator importante para facilitar ou restringir o acesso 
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socioeducativo. Para este autor, o isolamento não é uma escolha, na medida em que os 

indivíduos dispõem de um leque limitado de opções, e a escolha do local de residência 

está dependente da sua situação económica. As camadas economicamente mais débeis 

têm de procurar áreas que o seu rendimento mensal comporte. A “escolha” para os mais 

desfavorecidos é complexa, pois acarreta uma série de consequências em termos de 

capital social, capital escolar, capital cultural, acesso à saúde e oferta de bens e serviços, 

em geral. 

A formação de guetos em determinados territórios e a saída da classe média 

negra desses mesmos territórios, a partir do momento em que tiveram uma melhoria do 

seu poder de compra, contribuíram para reforçar os modelos de segregação, “[...] 

deix[ando] o restante da população destituído de capital social, situação que levou a 

níveis extremamente elevados de desemprego e dependência da segurança social” 

(Portes, 2000, p. 145).  

Autores como Wilson (1987) ou Portes (2000) mostraram a importância do 

contexto socioeconómico nas práticas sociais. Morar num bairro com carências 

económicas e elevados níveis de desemprego cria dificuldades aos moradores, 

reduzindo-lhes as oportunidades (Wilson, 1987). A segregação residencial contribui 

para tornar as redes homogéneas, e dificulta o acesso das classes baixas ao mercado de 

trabalho, pois essas pessoas não possuem o tipo de informação necessária para trocar 

nas redes. Wilson (1987) crê, no entanto, que bairros com rendimentos heterogéneos são 

menos afetados pela falta de capital, desemprego, ou os outros aspetos já referidos, no 

sentido de que existem modelos de mobilidade social. No caso do presente estudo, as 

“[...] crianças aprenderiam sobre que comportamentos seriam considerados normais ou 

aceitáveis, a partir do exemplo dos adultos com quem frequentemente interagem nas 

vizinhanças” (Ribeiro & Koslinski, 2009, p. 358). 

Tendo em conta o modo como Wilson (1987) relaciona a segregação, é notória 

a preocupação com as relações que se instituem entre a vizinhança. Já em relação à 

segregação do capital, essa, sim, demonstra ser a mais preocupante no aspeto social. 

Em suma, as consequências da vizinhança são definidas como a “[...] relação de 

causalidade entre o indivíduo – suas motivações, escolhas, comportamentos e situação 

social” (Alves, Franco & Ribeiro, 2008, p. 91). Logo, os indivíduos podem ser 

influenciados pela qualidade dos diferentes tipos de capital oferecido nas suas 

vizinhanças. 
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Em termos de organização territorial, as economias capitalistas favorecem o 

aparecimento e consolidação das cidades. Nestas encontramos concentração e dispersão 

de produção, circulação de capital, e migração humana, que fazem parte das suas 

necessidades e nela são reproduzidas. As cidades surgem como espaços com regras e 

hierarquizados; onde o capital desassocia e delimita o solo urbano, classificando-o em 

esferas sociais. 

Segundo Carlos (1994, p.19), “o processo de produção da cidade é indissociável 

do processo de reprodução da sociedade – neste contexto a reprodução continuada da 

cidade se realiza enquanto aspeto fundamental da reprodução ininterrupta da vida”. 

Fishman (apud Reis, 2006) conclui que o espaço fragmentado corresponde à 

separação da periferia urbana relativamente à cidade central.  

Como se percebe, a reprodução da sociedade em áreas periféricas agrava ainda 

mais a centralidade de regiões hierarquizadas.  

A contradição do espaço afirma-se no processo de reprodução social das massas 

e entre elas. Com grandes incentivos governamentais, agrava-se o fosso do 

desenvolvimento das centralidades por disporem de maior concentração de 

oportunidades, registando maior poder de articulação, o que lhes permite exercer maior 

influência de atração na malha urbana e na migração pendular, gerando e mantendo 

grande fluxos de capitais, de produção e de pessoas. 

Contrariamente aos estudos da Ecologia Urbana, as teorias da Escola Francesa 

Clássica levam em linha de conta não apenas o conceito de estrutura urbana, mas o de 

estruturação urbana; compreendendo, para além das formas e equipamentos fixos, a 

relevância do debate acerca dos fluxos que se concentram em movimento no território. 

Silva (2001, p.108) defende que “a centralidade deve ser entendida a partir dos 

fluxos que geram de pessoas, de automóveis, de capitais, de mercadorias”. Logo, a 

centralidade pode ser de dois tipos: intraurbana, formada pelo território e a aglomeração 

urbana; ou de escala da rede, onde uma aglomeração principal incide sobre um conjunto 

de cidades dentro da rede. 

Acerca da questão da aglomeração e da estruturação do espaço urbano, merece 

destaque a observação de Castells (1983) de que se deve entender o espaço urbano como 

algo estruturado, o que implica ter a noção que ele não se reorganiza sem que haja 
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determinações e conflitos de interesses. Todavia, o espaço reproduz-se mediante a 

manipulação existente, proporcionando mais clivagens entre classes sociais.  

A estrutura urbana satisfaz diretamente os interesses das classes sociais 

dominantes e, ainda que de forma velada, revela o seu compromisso com eles. Pode-se 

mesmo afirmar que a estrutura urbana, as cidades, são o produto desse compromisso, pois 

exprimem as forças sociais em ação e a estrutura da sua dinâmica interna (Castells, 1983, 

P. 274). 

A esta noção de estruturação, Sposito (1991, 2004) contrapõe a análise de 

contínua transformação, em que a estrutura estaria contida na reprodução dos processos 

sociais. Relativamente a esta transformação, observa-se um movimento de centralização, 

descentralização e recentralização aliado aos processos de reestruturação do espaço 

urbano. Trata-se de um processo de rede, em que existe uma centralidade policêntrica que 

amplia a espacialização intraurbana, distribuindo e acomodando o fluxo, e agindo de 

forma segmentadora. 

Segundo Sposito (1998), quatro dinâmicas podem sintetizar, analisar e redefinir 

centralidades intraurbanas caracterizadas por mudanças socioeconómicas e espaciais:  

1. Localização dos equipamentos comerciais e de serviços e seus 

impactos face ao papel do centro principal; 

2. Mudanças socioeconómicas manifestadas na produção, associando 

fortes vínculos interurbanos e na estruturação intraurbana. 

3. Novo sentido da centralidade intraurbana 

4. Redefinição do poder de consumo, importância do lazer e do tempo a 

ele consagrado. 

De acordo com Sposito (2002), o concreto no espaço urbano não se define pela 

sua eficácia sobre o desenvolvimento de centralidades, mas sim, pelo que revela em 

movimento no território. Desta forma, a centralidade pode ser transitória ou não, pois não 

se estabelece pelo que é concreto no espaço, mas sim pelas mudanças ocorridas no 

decorrer do tempo, pelo uso desse espaço e pelas suas apropriações. 

Compreende-se, também, que a centralidade se desenvolve em pleno centro, 

sendo este caracterizado pelo que se encontra fixo, de acordo com o conceito 

desenvolvido por Sposito (2002) que refere a expressão centralidade cambiante, 
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caracterizada pela redefinição em pequenos intervalos de tempo. Assim, o termo temporal 

resulta em pequenos ou longos intervalos de tempo, podendo, inclusivamente, reportar-

se a intervalos entre horários num mesmo dia. 

Ao comparamos o planeamento territorial no Brasil e em Espanha, observamos 

grandes diferenças entre ambos. No caso espanhol, há uma distinção entre solos urbanos 

urbanizáveis e não urbanizáveis. Essa divisão em macrozoneamento está associada a 

zonas particulares, públicas e, também, económicas. No caso do Agente Urbanizador 

Espanhol, por exemplo, o planeamento pormenorizado é feito caso a caso, de acordo com 

um Programa de Actuación Integrada, em que variáveis e condições do regime 

urbanístico importantes são propostas pelos particulares, sob a forma de projetos e 

soluções urbanísticas, causando forte disputa entre os empreendedores.  

Não apenas em Espanha, mas, também, no resto do mundo, existe a perceção de 

que a urbanização faz parte da esfera do poder público; no entanto, a legislação pública 

revela lacunas, deixando o planeamento urbano nas mãos dos privados. Esta aparente 

união de forças e interesses entre público e privado dá lugar ao aparecimento de 

corrupção, através do pagamento de subornos e da existência de licitações fraudulentas, 

algo bastante frequente no Brasil. A falta de capacidade das autoridades para financiarem 

novos investimentos com verbas do orçamento público coloca o poder público à mercê 

dos empreendedores das potenciais cidades.  

A ausência de áreas distintas e equilíbrio entre os setores da economia, faz das 

cidades meros loteamentos com péssimas infraestruturas. O caso brasileiro, 

particularmente a cidade do Rio de Janeiro é um claro exemplo dessa distorção. A 

combinação da ausência de planeamento com o mercado imobiliário e a ocupação 

indevida do solo tornam o cenário caótico, suscetível à corrupção, à ilegalidade na 

ocupação e a mais despesa pública, o que, futuramente, no caso de serem tomadas 

medidas governamentais para legalizar determinadas áreas ou infraestruturas, aumentará 

os custos com desocupação e realocação das populações aí instaladas.  

A previsão de que um determinado território possa ser objeto de uma operação 

urbanística significa, na prática, a admissão de que, pelas suas características, naquele 

território seja acautelado um planeamento urbano através de um projeto focado nas 

questões sociais, ambientais, socioeconómica e políticas que dele decorrem. É quase que 

um reconhecimento, por parte do planeador urbano, de que neste caso é melhor deixar o 
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regime urbanístico em aberto, a curto prazo, para, a médio prazo, e com base num melhor 

diagnóstico territorial, se apresentar um plano de operação urbanística vinculativo. 

Embora o caso representativo do Brasil, nesta análise comparativa, parta do 

mesmo desafio da Colômbia - a urbanização irregular -, o perfil do instrumento 

examinado, o Urbanizador Social, situa-se a meio termo entre os casos espanhol e 

colombiano. Em Espanha, o urbanizador social movimenta-se num território previamente 

definido por um plano diretor vinculativo para o proprietário. Mas é na análise caso a 

caso, no momento do licenciamento, que muitos arranjos poderão ser feitos, com 

participação do empreendedor e do município na concertação da fórmula que responderá 

ao caso concreto. 

O caso brasileiro assenta, normalmente, na parceria público-privada. O público 

delimita, indica e acompanha o processo. Mas, neste caso, não há um diálogo com a 

sociedade relativamente às suas necessidades reais, como acontece com o Urbanizador 

Social, que planeia, prepara e foca os seus empreendimentos nas necessidades e carências 

da população adjacente, o que concretiza uma soma de esforços. No caso brasileiro, o 

poder público assume o papel de gestor da política urbana e de um planeamento assente 

na concertação com a iniciativa privada. 

As experiências brasileiras ocorrem em diferentes momentos da história urbana. 

Depois de 1964, a ação urbanística, gerida pelo governo federal, volta-se para um 

contexto mais amplo do planeamento regional para o desenvolvimento económico 

(Araújo Filho, 1996, p. 55). Na esfera do Ministério do Planejamento e Coordenação 

Económica, criou-se o Escritório de Pesquisa Económica Aplicada - EPEA, atual IPEA.  

Em 1967, a Área de Desenvolvimento Regional e Social ganhou um núcleo 

dedicado aos estudos urbanos. Para o IPEA, o rápido crescimento do processo de 

urbanização teria levado à formação de aglomerados urbanas onde, em torno de uma 

unidade central - uma grande cidade – se reuniam núcleos urbanos que cresciam e se 

desenvolviam sob a influência do núcleo metropolitano, evidenciando carências que urgia 

colmatar como sistemas de transportes deficientes, insuficiência de equipamentos básicos 

e de unidades habitacionais. Essas carências viriam a ser resolvidas com a deslocação 

diário das pessoas para outros bairros ou cidades, à procura de uma oferta educativa, de 

saúde ou bens de consumo, agravando, assim, outros problemas nas estruturas setoriais 

das cidades metropolitanas.  
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A juntar a esta situação difícil, o fluxo migratório obrigava à geração de novos 

empregos e deixava perceber que os limites das jurisdições já não coincidiam com a sua 

área de influência económica. Obviamente, problemas desta natureza não poderiam ser 

tratados pelos governos locais de forma isolada, até pela fraca autonomia que detinham. 

Segundo o IPEA: 

As aglomerações metropolitanas não constituem fenômeno de âmbito local, a 

ser equacionado isoladamente pelas autoridades municipais ou por entidades 

intermunicipais que venham a ser criadas. A magnitude dos problemas nelas encerrados, 

de natureza não só urbanística, mas económica e social, vem exigindo maior 

participação do Governo Federal na criação de melhores condições para o 

encaminhamento de soluções cabíveis. (IPEA, 1969, p.5)  

A Constituição de 1988 representa uma nova tentativa de definição das bases 

para a gestão metropolitana, de forma a criar e organizar estas regiões, cuja 

responsabilidade fora transferida da esfera do governo federal para a do governo estadual. 

De acordo com o § 3º do Artº. 25: 

Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos 

de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de 

funções públicas de interesse comum. 

Pelo contrário, os municípios foram reconhecidos como membros da federação, 

com posição semelhante à dos estados, pondo fim – ou, pelo menos, fortemente 

dificultando – a legitimação dos estados como órgão de coordenação de ações 

metropolitanas. Além disso, as mudanças no sistema de federalismo fiscal implicaram, 

desde logo, uma maior autonomia dos governos estaduais e municipais na arrecadação de 

impostos e na utilização da parte dos principais impostos federais com eles partilhados. 

(Rezende & Garson, 2006). 

Desta forma localizacional, na década de 1990, os municípios e seus gestores 

passam a ideia que os seus problemas se situavam na esfera do neolocalismo, conferindo 

total autoritarismo à prática do planeamento metropolitano (Melo, 2002). Esta autonomia 

no processo de urbanização e a ausência de comunicação entre os demais municípios e o 

estado, traz ao de cima mais problemas urbanos, em que cada qual toma as suas iniciativas 

sem planear e gerir o seu alcance e as suas consequências. A cidade do Rio de Janeiro é 

um exemplo do investimento nas favelas (US$ 300,0 milhões entre 1995 e 2000) que 
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cresciam vertiginosamente, devido, em grande parte, à precariedade do sistema de 

transportes públicos. 

A urbanização pode ser definida como resultado do urbano e associada à 

industrialização, em países com maior desenvolvimento, ou mesmo à modernização dos 

países subdesenvolvidos como fator concomitante. Em qualquer dos casos, o 

desenvolvimento surge como reflexo da industrialização. A principal diferença entre a 

urbanização em países desenvolvidos e subdesenvolvidos tem a ver com o planeamento, 

com a estrutura criada para o seu crescimento, ordenado ou não. 

Quando definimos a estrutura para a ocorrência da urbanização, podemos referir 

os transportes, o mercado de trabalho, a disponibilidade de energia, as infraestruturas 

médico-sanitárias, a educação e a habitação como condições básicas. Essas condições têm 

vindo a ser oferecidas, desde o século passado, em países desenvolvidos; o mesmo não 

se pode dizer dos países subdesenvolvidos ou emergentes da economia mundial. A 

ausência de alguns dos aspetos referidos demonstra a ausência de planeamento 

governamental em décadas de gestão, não obstante ter havido urbanização. 

Na sua teoria sobre “correlação linear”, Davis (apud Santos, 2010, p. 18) mostra 

a relação entre urbanização e industrialização, referindo que: 

[...] através da análise de 115 países, com vistas ao estabelecimento de uma relação 

entre renda per capita e a urbanização, para 89 países, cuja renda per capita variava 

entre US$100,00 e US$300,00 a população urbana representava 42% da população 

total, ao passo que para 26 países, com renda per capita entre US$300,00 e US$750,00, 

a percentagem de urbanização equivalia a 51. 

Podemos, assim, estabelecer a ligação entre urbanização, industrialização, 

globalização e comunicação entre as células urbanas. Cidades como São Paulo, Rio de 

Janeiro, Nova Iorque, Washington, Tóquio, Paris, Berlim, entre outras, têm uma 

importância mundial devido às suas características socioeconómica, financeiras e 

políticas. Nessa linha, Hall (2007) refere a importância das cidades globais para as artes, 

o conhecimento científico, a acumulação e dispersão da informação, o consumo e a 

cultura, além de serem pontos estratégicos globais de dispersão espacial dos serviços de 

produção. Contudo, nem todas possuem a gestão e regulação de outros serviços como 

importantes instituições bancárias, sedes de transnacionais etc.  
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Em conclusão, as cidades hierarquicamente beneficiadas atuam como gestoras 

de outras a nível inferior.  

Buch–Hanson e Nielsen (1997) elencaram os tipos de organização espacial, 

definindo o tipo colonial (imagem b da Figura 1) como uma estrutura semelhante a uma 

cidade portuária, onde é dada primazia ao ponto de escoamento de produtos valorizados 

na Europa e Estados Unidos, e à importação e redistribuição de produtos industrializados, 

exemplificando quais os países da Ásia, África e da América Latina que se assemelham 

a essa estrutura.  

O tipo capitalista avançado (Figura 1, imagem c) assemelha-se à organização de 

países capitalistas desenvolvidos, cuja complexidade se refere aos numerosos centros 

urbanos. A sociedade capitalista avançada difere da sociedade colonial, na medida em 

que a segunda se volta para si mesma e é dotada de um poderoso mercado que implica 

sólidas relações internas e uma relação direta com o país colinizador 

 

Figura 1 – Formas de organização espacial 

Fonte: Buch–Hanson & Nielsen (1977) 
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O desenvolvimento urbano brasileiro continua a ser do tipo colonial, tendo em 

conta a exportação, através dos seus portos, para a Europa e a América Anglo Saxónica 

como força motriz da sua economia.  

A urbanização observada em grande parte dos países subdesenvolvidos deve-se 

a uma matriz de industrialização tardia e periférica. O fascínio da mão-de-obra expulsa 

do campo devido à industrialização pelos polos industriais deu origem, nos últimos 

cinquenta anos, a um movimento migratório que as cidades não estavam preparadas para 

receber. No Brasil, esse fenómeno migratório, e a consequente explosão urbana, dá-se 

não apenas devido às migrações campo-cidade, mas, também, à ausência de investimento 

nas cidades de menor dimensão, que sofrem pelo esquecimento a que são votadas pelos 

governos do Nordeste e Norte do país.  

Esta urbanização desigual, na maior parte dos casos, foi alvo de pouco empenho 

político para a sua resolução; pois a abundância de mão-de-obra barata e desqualificada 

enfraquecia as reivindicações de direitos perante as elites dominantes. Pode ser 

caracterizada como um modelo de metrópoles industriais fordistas da economia 

subdesenvolvida, concentrando a produção industrial e a mão-de-obra disponível, e 

marcadas pela divisão social do espaço urbano, a que Lipietz (1989) chamou de 

“aglomeração paternalista”.  

Na opinião de outros autores, a inevitável desarticulação da industrialização 

agravaria ainda mais o excedente de mão-de-obra, o qual, pela sua densidade e 

concentração nos centros urbanos, tenderia a tornar mais traumática a sua posterior 

integração no desenvolvimento capitalista, aumentando ainda mais a crise e as diferenças 

sociais. 

É importante ressaltar que entre as dez áreas metropolitanas mais populosas do 

mundo, apenas três (Tóquio, Nova York e Osaka) são do Norte e as outras sete (Cidade 

do México, São Paulo, Seul, Moscovo, Bombaim, Calcutá e Buenos Aires – La Plata) se 

localizam em países subdesenvolvidos, três dos quais na América Latina, (Lefebvre, 

1991). 

Maricato (2002) mostra que o fenómeno da favelização se concentra em regiões 

urbanizadas, o que provoca uma grave descida dos índices socioeconómicos (rendimento, 

desemprego, ausência de educação e violência) e urbanos (crescimento urbano 

desestruturado e aumento do número de favelas). 
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Nos seus estudos, Zuccarelli (2009) destaca a relação entre a existência de redes 

sociais e a influência sobre as decisões de natureza escolar, tendo analisado quatro 

famílias moradoras do bairro Canal do Anil, zona Oeste do Rio de Janeiro, nas 

proximidades da região compreendida entre Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes e 

Barra da Tijuca. Nesta região, as escolas localizam-se no mesmo bairro e bairros 

vizinhos, (sub-bairros de Jacarepaguá, como o bairro Gardênia Azul), mas, não por 

acaso, essas escolas têm um rendimento menor, pois aqui vivem comunidades com 

menos rendimentos económico e menor capital sociocultural do que as que residem na 

Barra da Tijuca, num raio de aproximadamente 10 km (Zuccarelli & Cid, 2010). 

Mesmo tendo em conta as distâncias, algumas famílias optaram por matricular 

os filhos numa escola na Barra da Tijuca, com base em informação veiculada por amigos, 

vizinhos e/ou em referências no âmbito profissional, segundo a qual o ensino nesta 

escola era de qualidade. As famílias que fizeram a sua escolha em função da proximidade 

com a área de residência, também procuraram informação junto de amigos, familiares e 

colegas de trabalho. Pelo que se conclui que a comunicação teve forte influência nas 

escolhas e na geografia do conhecimento (Zuccarelli & Cid, 2010). 

Desta forma, as famílias que fizeram a opção pelas escolas localizadas na Barra 

da Tijuca tiveram a possibilidade de matricular os filhos em escolas com maior 

rendimento escolar, ao contrário dos outros que escolheram escolas com menor 

rendimento. Em teoria, esta questão não deveria colocar-se, porque, de facto, as escolas 

deveriam disponibilizar o mesmo nível de conhecimentos, com a mesma qualidade e 

facultar a mesma oferta pedagógica, evitando a segregação sociocultural da geografia do 

conhecimento. Em termos práticos, porém, isso não acontece. 

Tendo em conta as diferenças sociais e de oportunidades em todas as esferas, 

Wacquant (2001) corrobora as posições de Wilson (1987) de que uma mudança na 

infraestrutura urbana das cidades geraria problemas sociais, evidenciados por 

desigualdades de oportunidades e marginalidade. “São novas formas de encerramento 

social excludente [...], como resultado das transformações desiguais e desarticuladas dos 

setores mais avançados das sociedades e economias ocidentais” (Wacquant, 2001, p. 

133). 

Wacquant (2001) crê que as segregações espaciais, juntamente com a 

marginalização, têm um efeito negativo nas classes trabalhadoras, pois estas perdem as 
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suas referências de “lugar”, o sentimento de afetividade, dando origem a uma alienação 

territorial.  

Refira-se, a esse propósito, o caso de pessoas que moravam em casas populares 

na periferia de Paris e se sentiam envergonhadas por morar nesses lugares, o que mostra 

a importância do local de residência na construção da personalidade. Em especial para 

as crianças, a sua casa deveria ser um espaço de proteção, algo que não acontece nesse 

modelo de segregação. Aqui, o conceito de lar identifica-se com a realidade da pobreza, 

das desigualdades, do risco de marginalização, da existência de referentes inadequados 

e da ausência de reconhecimento por parte de quem governa. 

No Brasil, há cada vez mais estudos que tentam explicar como o modelo de 

segregação das cidades afeta a isonomia no seio do ensino público. Relativamente ao 

Rio de Janeiro, Ribeiro e Koslinski (2010) procuraram compreender o efeito dos 

processos socioterritoriais nos resultados escolares, incluindo o impacto do modelo de 

segregação carioca e a especificidade da distribuição das favelas na cidade. Os autores 

concluíram que, na cidade do Rio de Janeiro, a segregação parece interferir no 

rendimento escolar das crianças. “[...] A localização de escolas até uma distância de 100 

metros de favelas, nas áreas mais abastadas da cidade, também está associada à 

proficiência mais baixa.” (Ribeiro & Koslinski, 2009, p. 374). 

Também Small e Newman (2001) são de opinião que, entre bairros conurbados, 

em que um é abastado e o outro é pobre, há uma maior rejeição, e até as “[...] escolas 

próximas as favelas são encapsuladas por esses territórios, representando um clima não 

propício à aprendizagem” (Ribeiro & Koslinski, 2009, p. 374). 

Em contrapartida, o inverso também se verifica e pode ser positivo, quando uma 

escola se situa dentro de uma favela, na medida em que há partilha de infraestruturas e 

a aquisição de bens materiais e culturais é feita de forma nivelada. No entanto, 

futuramente, esta situação pode revelar-se desfavorável, apontando para deficiências e 

lacunas na cultura e saber dos alunos, visto a homogeneidade provocar nos alunos, 

invariavelmente, acomodação sociocultural, não os despertando para a heterogeneidade. 

A opção por um determinado bairro ou região, em detrimento de outro, está 

relacionada com as características básicas adquiridas no seio da família; assim, além da 

escolha pessoal, há, também, a escolha/rejeição da cidade por parte do governo, que 

decide que regiões devem ser mais beneficiadas, em detrimento de outras que são 
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segregadas, onde a inclusão e ou a exclusão se tornam mais fortes que a vontade do 

indivíduo (Galster & Killen, 1995). 

Galster & Killen (1995) referem seis aspetos que limitam a estrutura de 

oportunidades: educação, mercado de trabalho (direitos laborais legitimados), trabalho 

informal (sem direitos ou cobrança de impostos por parte do governo), o sistema criminal 

(registos e passagens), as redes sociais locais e as políticas de bem-estar social.  

A segregação geográfica das oportunidades relaciona-se diretamente com os 

aspetos disponíveis como os serviços, mas, também, com a opção baseada em diretrizes 

culturais e nos valores transmitidos pela família; assim, a ausência de uma base cultural 

familiar pode ter um efeito cascata sobre as gerações seguintes. 

[...] A “geografia objetiva de oportunidades” se refere aos dispositivos urbanos 

que variam entre uma zona e outra, como, por exemplo, sistemas sociais, mercados e 

instituições. Já a “geografia subjetiva de oportunidades” trata dos valores, aspirações, 

preferências e percepções subjetivas acerca das oportunidades e dos potenciais 

resultados da tomada de decisões” (Zuccarelli, 2009, p. 18). 

No âmbito das escolas públicas do Rio de Janeiro, é possível observar uma 

variação nas condições mínimas de infraestruturas físicas e humanas. Estes fatores 

podem interferir drasticamente com o desempenho dos alunos. O mesmo se pode dizer 

da situação económica, pois, segundo os autores, ela contribui para a segregação. 

Quando se olha para o valor elevado do aluguer de casas na proximidade de algumas 

escolas, fica claro que serão frequentadas por crianças oriundas de estratos sociais 

elevados. Do mesmo modo, escolas em zonas de habitação mais barata serão, 

implicitamente, a escolha de alunos com menores condições socioculturais e mais baixo 

padrão de consumo (Galster & Killen, 1995). 

A nova estrutura social capitalista, principalmente nos países da América, pós-

Guerra Fria, interferiu diretamente no processo de consumo das famílias e nos valores 

dos bens materiais. Não só a estrutura de aquisição se modificou, mas, juntamente com 

ela, a estrutura familiar, tornando esse sistema consideravelmente mais frágil que o 

modelo comum aos demais, vistos sob o aspeto das relações e do bem-estar social. 

Kaztman e Filgueira (1999) consideram que esta estrutura é frágil devido à segregação 

residencial, o que coloca os núcleos familiares em situação precária. 
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Existe segregação no continente americano, particularmente homogénea na 

América Latina, onde os estratos mais pobres são isolados com base na ascensão social. 

Segundo um estudo desenvolvido por Flores (2008), no Chile, é percetível uma oferta 

diferenciada de escolas no território da cidade de Santiago. Nas áreas mais 

desenvolvidas economicamente, há um conjunto considerável de estabelecimentos de 

ensino públicos e privados, ao contrário do que sucede nas regiões com menor poder de 

compra, onde a oferta é mais reduzida. 

A partir do exemplo da cidade de Santiago, Flores (2008) aprofunda duas 

questões importantes no âmbito da presente tese: a primeira refere-se ao facto de que a 

segregação não é um fenómeno aleatório, surgido por acaso, mas fruto da ação do 

mercado sem controlo, e de políticas públicas governamentais; a segunda está 

relacionada com a anterior: no caso chileno – semelhante, de resto, ao da cidade do Rio 

de Janeiro e outras zonas do Brasil - algumas políticas públicas contribuíram para a 

formação de assentamentos precários e fixação de várias moradores na periferia da 

cidade, o que condicionou o acesso dos indivíduos aos bens e serviços que, além de 

poucos, por vezes, também são de má qualidade.  

Sabatini e Sierralta (2006, p. 172) valorizam a função social e espacial da 

residência: 

[...] Viver em um bairro no qual a ocupação do solo não é legal, em que as 

construções são irregulares, por não se ajustarem às normas do uso do solo e de 

edificações, e no qual desenvolvem-se atividades socioeconómica “informais” é, 

indubitavelmente, um factor de identidade negativa, um primeiro degrau na construção 

social dos estigmas territoriais. 

Em suma, a vulnerabilidade do sistema de ocupação do solo e o fraco 

planeamento espaço-educacional têm um efeito nefasto na educação, nos países latinos. 

Os problemas são vários, desde o planeamento das cidades e a segregação decorrente da 

espacialidade, à oferta/procura em termos educativos, a incapacidade de adquirir capital 

social num determinado bairro, e capital cultural numa determinada família, a falta de 

acesso a condições dignas de habitação.  

Mas os fatores que levam o aluno a evasão vão para além da questão espacial; 

são, também, por exemplo, fatores motivacionais, de que se falará no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 - QUESTÕES RELATIVAS A EVASÃO DE DISCENTES NO 

ENSINO MÉDIO 

A finalidade deste capítulo é a de analisar alguns dos aspetos relativos à questão 

da evasão. As análises que a seguir se apresenta são baseadas em estatísticas 

governamentais, cedidas por órgãos que têm por função medir a evasão e a situação dos 

alunos, nomeadamente os motivos que, de um modo geral, estão subjacentes ao fenómeno 

da evasão, o aprofundamento das vertentes sobre aspetos a investigar, a ausência do papel 

do governo no processo de ensino/ aprendizagem, o capital cultural e de segurança 

presente e/ou ausente para o desenvolvimento intelectual e emocional do aluno. 

As consequências secundárias da evasão como a produção de mão-de-obra e o 

reflexo da qualificação e/ou falta dela no mercado de trabalho serão, igualmente, 

abordados, relacionando-se o fator mão-de-obra com criminalidade e a ausência de 

escolaridade com emprego informal. 

 

3.1 – Insucesso escolar e evasão 

De acordo com Mendonça (2006, p. 110), o conceito de insucesso escolar é 

caracterizado por uma grande polissemia, “consoante o quadro de referências 

conceptuais, as expetativas e o propósito de quem [o] aborda.” Relativamente ao 

compromisso académico do aluno, o autor chama a atenção para o facto que: 

Estas definições conduzem à depreensão de que é o aluno quem na sua trajectória 

escolar, obtém sucesso ou fracasso, razão pela qual os termos sucesso e fracasso se 

referem tradicionalmente, ao resultado positivo ou negativo obtido pelos alunos e que 

se expressa pela aprovação ou reprovação no final do ano lectivo. 

No Brasil, o insucesso traduz o baixo desempenho do aluno, nas diversas 

formas de avaliação, relativamente aos conteúdos, metas e objetivos propostos para a 

série e o ano que frequenta. A baixa qualidade do desempenho e a sequência de retenções 

(reprovações), são passíveis de desencadear situações de evasão escolar.  

Para Carrito (2013, p. 75): 

Muitos estudos internacionais convergem na perspectiva do insucesso como 

forte preditor do abandono. 
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Quando se fala sobre insucesso como pré-condição de abandono (evasão), 

normalmente está-se a pensar na incapacidade do aluno, na sua falta de capacidade 

cognitiva e motivação individual, ignorando-se a incapacidade do próprio sistema em 

identificar soluções para este problema (Carrito, 2013).  

Neves (2012, p.21) usa as expressões “corrida de obstáculos “e” capacitador de 

qualidades” para exemplificar o modo como o sistema educativo funciona e apontar 

como deveria efetivamente fazê-lo.  

Um sistema que fomenta a competição e não desenvolve as competências é um 

sistema exclusivo; os que logram chegar ao final são vencedores de um processo 

desigual, em que o sistema não dá resposta às necessidades individuais. A autora realça 

o uso de medidas preventivas, o que não significa que não haja necessidade de 

repetência. Contudo, afigura-se-lhe muito mais importante reconhecer as causas que 

levam um aluno a não preencher as condições mínimas necessárias, e pensar a atuação 

do sistema educativo e da escola no sentido de prevenir o insucesso. 

Uma vez que as competências não são desenvolvidas de forma inclusiva, como 

exigir dos alunos que as demonstrem? A esse propósito, no âmbito da problemática da 

repetência como consequência do insucesso, Carrito (2013, p. 38-39) lembra que: 

São estes/as jovens que, repetindo um ano, tendem a acumular a mesma 

dificuldade em diferentes ocasiões do seu percurso. 

 ...para a comunidade educativa, o insucesso, que se traduz, geralmente, por um 

nível elevado de repetências, é algo inevitável e até “natural” para muitos dos seus 

alunos.  

Em muitos países, como Portugal, a repetência é, ainda, socialmente 

percecionada como benéfica e uma segunda oportunidade que é oferecida àqueles que 

de qualquer maneira, não são aptos ou não estão maduros para corresponderem às 

exigências do nível escolar que estão a frequentar. 

Neste contexto, uma pergunta se impõe: de que serve a reprovação sem ação 

preventiva? De resto, ao longo de todo o percurso académico do aluno, deve ser feita 

uma reflexão sobre a funcionalidade da retenção, algo que deve ser ponderado, antes de 

se passar à ação. Quando todos os envolvidos - escola, família e aluno -fizerem a sua 

parte - desenvolvimento das competências e dos recursos, acompanhamento com 

técnicos, se necessário, e dedicação - a retenção converter-se-á numa solução de último 
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recurso. A experiência mostra que, quase sempre, no desenrolar de todas as etapas, há 

resultados positivos e sucesso no percurso escolar. 

Referindo-se, ainda, ao insucesso, Carrito (2013) defende que se trata de uma 

realidade subjetiva, em que os protagonistas se assemelham a uma “bola de ping-pong”. 

Todos os envolvidos se descartam da responsabilidade pelo fracasso do processo, 

passando as “culpas” de uns para os outros; a escola culpa a família pela negligência e 

disfuncionalidade parental; a família culpa os professores/escola pelo fracasso em 

transmitir conhecimento; os professores culpam os que lhe antecederam no processo, 

rotulando os alunos  de “fracos” ou reclamando relativamente à sua falta de “bases”.  

No caso concreto dos professores, estes recorrem à reprovação como uma 

ferramenta de autoridade, mostrando-se exigentes perante o número de reprovações dos 

seus alunos, dando-lhes a entender que depende de si continuarem o seu percurso escolar 

(Carrito, 2013). 

De acordo com Bossa (2002, p. 19): 

É curioso observar o modo como educadores, sentindo-se oprimidos pelo 

sistema, acabam por reproduzir essa opressão na relação com os alunos. 

...A escola que não cumpriu minimamente as demandas da educação para o 

século XX, encontra-se totalmente despreparada para atender aos desafios do século 

XXI. 

A relação intrínseca entre docentes e discentes, mediada pelo fluxo do sistema 

em termos de segregação de capital cultural, afasta ainda mais o aluno do contexto da 

educação, podendo criar barreiras para o seu envolvimento disciplinar e académico. Os 

objetivos educativos da Unesco relativamente aos pilares para a educação do século XI; 

são: a) aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. 

(Carrito, 2013) (grifo nosso) 

A questão do conviver pode ser avaliada entre a comunidade escolar e o meio 

em que se insere. Quanto mais o aluno estiver consciente de que o seu desenvolvimento 

passa por uma boa relação com o grupo, mais desperto estará para a cidadania e maior 

será o avanço social. 

Com base na visão da Unesco, a escola ideal ou o ideal de uma escola, deve 

refletir sobre que capacidades e potencialidades podem ser desenvolvidas nos discentes. 
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Bossa (2002, p. 20) chama a atenção para uma certa dualidade da escola 

relativamente ao insucesso: 

.... Procuramos refletir sobre o paradoxo da escola como instituição geradora de 

sofrimento psíquico que, ao mesmo tempo, põe-se a denunciar os mecanismos de 

aniquilação da infância presente em nossa cultura. 

Referindo-se ao insucesso escolar, a autora utiliza a expressão sintoma social, 

explicando que ele é vivido em conjunto pelo coletivo. Logo, o coletivo pode influenciar 

o indivíduo, no caso concreto o aluno, que, por sua vez, pode optar por permanecer no 

sistema educativo, concluir o seu processo de desenvolvimento académico, e, deste 

modo, influenciar positivamente o contexto em que se insere.  

A literatura, nomeadamente na área da medicina, tem contribuído para o estudo 

do fenómeno do insucesso escolar numa perspetiva pedagógica, relacionando-o com 

fatores como problemas de aprendizagem (Bossa, 2002). O primeiro teste de inteligência 

teve lugar em França, em 1904, e concluiu-se que o insucesso escolar estava relacionado 

com um défice cognitivo. Bossa (2002) considera, no entanto que, mais importante que 

avaliar o potencial intelectual demonstrado em testes, é compreender a singularidade do 

sujeito. A inteligência representa, apenas, parte do potencial do indivíduo, que, por 

vezes, não pode ser identificado devido a questões emocionais e afetivas. Quanto mais 

tempo durar a avaliação e o diagnóstico sobre o processo, mais irreversíveis podem ser 

as consequências.  

Quando o sintoma “dificuldade escolar” permanece por muito tempo, desafia as 

leis da programação biológica da maturação e torna-se parte da estrutura intelectual do 

sujeito.” (Bossa, 2002, p. 24) 

As lacunas pedagógicas resultantes da primeira infância, podem refletir-se para 

sempre na vida escolar. É fundamental para o crescimento académico do aluno que as 

suas condições de aprendizagem estejam ligadas a uma personalidade mediamente sadia 

e emocionalmente madura (Bossa, 2002). 

Os primeiros estudos no âmbito do insucesso escolar foram desenvolvidos em 

torno de três eixos principais: médicos, psicométricos e sociopolíticos (Bossa, 2002; 

Mendonça, 2006).  
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A área médica e psicométrica aborda as questões relacionadas com fatores 

biológicos. Bossa (2002) e Mendonça (2006) referem os estudos de Binet de 1904, em 

França.  

Binet concebeu os primeiros testes de inteligência procedendo à categorização 

de aspetos genéticos que levaram à classificação dos alunos como “débeis”,” atrasados” 

ou “retardados”, tendo em conta fatores individuais como a responsabilidade escolar 

(Mendonça, 2006, p. 145). O autor considerava que o indivíduo que não tivesse um QI 

correspondente a 100 teria, provavelmente, insucesso escolar e estaria vocacionado para 

ocupar postos de trabalho com poucas possibilidades de progressão, em virtude de não 

ser dotado intelectualmente para a liderança, independentemente da profissão.  

O teste de QI não relaciona questões sobre personalidade e ou fatores sociais, 

o que, aliado ao facto de, em áreas como a psicologia e, sobretudo, a educação, a 

quantificação nem sempre ser possível ou desejável, dificultou a compreensão do que 

são dificuldades de aprendizagem. Com efeito, é fundamental perceber-se que fatores 

externos (problemas emocionais ou questões sociais, por exemplo) podem influenciar 

diretamente a assimilação e concretização de conhecimentos, em qualquer fase da vida 

do indivíduo, e não apenas na infância ou na adolescência. 

...Todos os indivíduos, a partir do momento em que nascem, dispõem de um 

potencial intelectual próprio, por outro lado, a sua maturação pode ser favorecida ou 

desfavorecida pelo meio social, económico e cultural da família (Mendonça, 2006, p. 

146). 

Além disso: 

A medição de um Q.I. numa criança de seis anos, “não é uma característica 

puramente hereditária; já é o produto da história da criança, da interacção entre as suas 

virtualidades psico-biológicas herdadas e os factores do meio que favoreceram ou 

entravaram o seu desenvolvimento”, ou seja, o Q.I. faculta uma indicação sobre o nível 

de desenvolvimento duma criança num determinado momento, mas não mede a 

inteligência dessa criança independentemente das influências do meio (ibid.). 

Naturalmente, é muito importante compreender-se o contexto de inserção da 

criança/adolescente, na medida em que ele influencia o seu desenvolvimento e as suas 

aprendizagens; daí, o recurso aos contributos da psicologia e da psicopedagogia neste 

domínio. 
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No que diz respeito aos aspetos sociais, Bossa (2002) defende que se deve ter 

em conta as más condições de vida e de subsistência da população escolar. Os fatores 

relacionados com o contexto em que o aluno se insere devem ser ponderados, pois 

podem ou não exercer influência no seu processo de aprendizagem. Essa ponderação é 

fundamental para uma boa gestão escolar e para a adoção de medidas preventivas do 

insucesso e da evasão. 

Mut, Trobat e Forgas (2013) consideram a evasão como resultado de um 

processo dinâmico e cumulativo, permeando fatores de insucesso/ fracasso, o que 

corrobora a opinião de Bossa (2002) de que este processo pode começar nos primeiros 

anos de escolaridade.  

A evasão está relacionado com o distanciamento relativamente a uma escala de 

valores; se se comparar o grupo dos alunos que abandonam o ensino com o grupo dos 

que concluem a escolaridade e obtêm um diploma, verifica-se que os segundos incorrem 

num maior número de atos de delinquência e evidenciam problemas de comportamento, 

dificuldade em reconhecer a autoridade e desrespeito pelas regras sociais.  

Os fatores família e escola também estão diretamente ligados com a evasão, 

sobretudo no que diz respeito à organização destas duas instituições, pois constituem um 

referente no processo de formação de identidade do adolescente (Mut, Trobat & Forgas, 

2013.) Para Taborda-Simões, Fonseca e Lopes (2011), os jovens que abandonam a 

escola com poucas habilitações têm à sua espera: empregos mal remunerados, registam 

maiores dificuldades interpessoais, tendem a evidenciar comportamentos mais 

desviantes, apresentam menor nível de bem-estar e, até, maior incidência de psicopatias.  

O abandono escolar interrompe a frequência do sistema de ensino, levando a um 

afastamento, praticamente irreversível, do aluno. No entanto, a definição de 

afastamento deverá ser enquadrada no âmbito da obrigatoriedade do ensino e pelas 

consequências legais do seu incumprimento (Neves, 2012, pp.15 e 16). 

Baseado no autor, compreende-se que é importante manter o aluno na instituição 

de ensino, pois a probabilidade de ele retomar a escolaridade na vida adulta é reduzida. 

Segundo Mendonça (2006), a evasão escolar tem a ver com a nova sociedade 

saída do processo de industrialização, a qual, para dar resposta às suas necessidades, criou 

uma escola normativa. Podemos então afirmar que o insucesso e o abandono, de certa 

forma, decorrem dos novos critérios estipulados pela sociedade, que obriga à 
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aprendizagem e incorporação de determinado conceito em determinado momento do 

percurso académico. Quando tal não acontece, verifica-se uma situação de insucesso que 

redunda em abandono.  

Ainda sobre o processo de industrialização do mundo ocidental, Taborda-

Simões, Fonseca e Lopes (2011, p. 187) afirmam; 

O abandono escolar é geralmente encarado como um fenómeno nocivo para as 

sociedades industrializadas ocidentais, cujo progresso assenta em níveis de escolaridade 

cada vez mais elevados. As consequências negativas deste fenómeno são muitas e 

encontram-se bem documentadas em numerosos trabalhos recentes (Taborda-Simões, 

Fonseca & Lopes, 2011, p. 187). 

A questão do abandono escolar é transversal a vários domínios - pedagógicos, 

sociais, parentais – da vida do aluno e intimamente relacionada com o seu 

sucesso/insucesso e/ou evasão. 

 

3.2 - Teorias e indicadores da evasão 

O abandono e a evasão escolar são conceitos muito parecidos e, muitas vezes, 

confundidos. O aluno de uma determinada série, que não se matricula na escola no ano 

subsequente, encaixa no perfil da evasão escolar. A subtil diferença reside no facto de 

que a evasão escolar é uma questão de fluxo escolar entre anos consecutivos, e o abandono 

tem a ver com uma interrupção do fluxo escolar do aluno durante o período letivo no qual 

está matriculado. 

Abandono, do verbo abandonar, em Francês abandonner, significa afrouxar as 

rédeas do cavalo, deixar que o animal ou pessoa siga por conta própria, sem que sejam 

dirigidos; já evasão, do Latim evasio, do verbo evadere, quer dizer fugir, escapar. Ambas 

as expressões remetem para a saída ou fuga de algo; mas os termos, quando remetidos à 

educação, tornam claro o desejo momentâneo, e ou definitivo, de não permanência no 

sistema educativo. 

A evasão escolar representa um retrato muito preocupante da situação educativa 

de um país (Kominski, 1990). Relativamente a evasão, diversos estudos apontam-no 

como consequência e ou resultado de problemas familiares (Hibbertt & Fogelman, 1990), 

legais (Laraque et al., 1995) e de desemprego (Karpinski et al., 1992), na idade adulta. 

Várias são as razões que levam os discentes a evasão, entre elas a sua situação 
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socioeconómica, o sistema educativo e a própria influência familiar, que pressiona o 

adolescente a deixar de estudar para ingressar no mercado de trabalho.  

Outros fatores também se repercutem diretamente na evasão, nomeadamente: o 

baixo desempenho escolar, a sequência de reprovações, as constantes suspensões por 

motivos de mau comportamento e condicionadas à ética escolar, a baixa autoestima, entre 

outros (Jackson et al., 1995; Maton, 1990; Srebnik & Elias, 1993). 

Mendonça (2006 p. 110 -111) elenca os fatores de insucesso que, na sua opinião, 

podem levar a evasão e/ou evasão do aluno: 

…. Definir insucesso escolar apresenta-se complexo, visto que além deste 

conceito encerrar uma multiplicidade de entendimentos, o seu estudo apresenta uma 

enorme polissemia, notória nas tentativas efectuadas pelas diferentes áreas disciplinares 

para a sua compreensão e definição. Para Fernandes, a definição oficial do insucesso 

escolar, advém do regime anual de passagem/reprovação dos alunos, inerente à estrutura 

de avaliação característica do sistema de ensino.195 Para Benavente a questão do 

insucesso escolar pressupõe a coexistência de inúmeros factores que incluem as 

políticas educativas, as questões de aprendizagem, os conteúdos e mesmo a relação 

pedagógica que se estabelece. Contudo, a ênfase reside nas contradições que os alunos 

são incapazes de resolver, nomeadamente:  

i) entre a escola e a realidade em que vivem;  

ii) entre as aprendizagens exigidas pela escola e as que fazem na família e no 

meio social; 

iii) entre as aspirações, normas e valores da família e as exigidas pela escola; 

Segundo Cortesão e Torres, é fácil dizer que os alunos não estudam, que vêm 

mal preparados ou que não se interessam. Por seu turno, uma vez que ninguém assume a 

culpa, o discurso mais comum é o do professor universitário que culpa o do secundário, 

enquanto que este culpa os dos níveis anteriores. Assim, os professores do primeiro ciclo 

culpam os programas, as novas metodologias, a falta de inteligência dos alunos, ou 

atribuem a culpa aos pais que definem como “pouco cultos”. 

É importante perceber as razões que levam um indivíduo a deixar de frequentar 

a escola e que, direta ou indiretamente, podem estar relacionadas com questões de 

disfuncionalidade e ineficácia das escolas. É de se supor que uma escola eficaz ou 

funcional deve ter a capacidade de fazer com que os seus alunos nela permaneçam. 

Segundo González (2006), a evasão escolar tem efeitos negativos sobre a formação e o 

desenvolvimento pessoal e social dos alunos.  
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A autora distingue claramente evasão/abandono escolar de absentismo. 

Enquanto o último se refere ao hábito do aluno de faltar à escola, o abandono (ou evasão) 

escolar diz respeito à ausência definitiva de um aluno que, deste modo, não finalizou a 

etapa educativa que frequentava. 

Taborda–Simões, Fonseca e Lopes (2011 p. 188), consideram importante 

identificar, compreender e classificar as razões reais do abandono de modo a preveni-lo.  

O número de estudos levados a cabo neste âmbito é já considerável e cobre uma 

grande variedade de tópicos: prevalências, factores de risco e de protecção, trajectórias 

do desenvolvimento, modelos teóricos e programas de intervenção. Estreitamente 

associada a este esforço anda a ideia de que só um melhor conhecimento das causas do 

abandono escolar e dos seus factores de risco poderá conduzir à preparação de 

programas de intervenção (preventiva ou remediativa) mais adequados ou eficazes. 

Segundo González (2006), existem diferentes fatores de risco que podem levar 

um aluno a abandonar a escola e que podem ser separados em fatores de risco sociais e 

académicos.  

Os fatores de risco sociais referem-se às características individuais dos alunos, 

como a raça, o género, a idade, a situação socioeconómica e as características familiares, 

incluindo o nível de escolaridade dos pais. “Quanto maior [for] a acumulação de 

desvantagem social associada a estes fatores, maior o risco de fracasso presumido” 

(González, 2006, p. 4).  

Os riscos académicos traduzem problemas na escola, que podem levar o aluno 

a abandoná-la, como a repetência, problemas disciplinares, envolvimento do aluno na 

escola, baixas expectativas educativas, entre outros. 

De acordo com González (2006), algumas teorias propõem que os indivíduos 

deixam de frequentar a escola antes de terminá-la por decisão própria, considerando a 

autonomia da idade de cada indivíduo, e que o fazem, geralmente, por causa de problemas 

sociais e pessoais que os levam a assumir condutas que resultam em insucesso escolar. 

Além disso, existe, ainda, a questão da baixa motivação que redunda num reduzido nível 

de compromisso com a escola.  

Jenks (2008) e Spence (1973) atribuem a evasão escolar à falta de competências 

dos indivíduos. Nesta linha de pensamento, a escola representa apenas uma instituição 
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responsável por dar indicações à sociedade e ao mercado de trabalho sobre as reais 

capacidades desenvolvidas pelo indivíduo no decorrer do seu percurso escolar; pessoas 

com menor desenvolvimento continuariam no processo de aprendizagem ou 

desenvolvimento até que os mínimos indispensáveis à sua entrada no mercado de 

trabalho, formal ou informal,5 pudessem ser alcançados. Por isso, indivíduos menos 

capazes permaneceriam na escola menos tempo; logo, o facto de os indivíduos não serem 

capazes de aprender os conteúdos ensinados para além de um determinado limite, pode 

ser compreendido como evasão escolar.  

González (2006) crê, no entanto, que não se pode culpar apenas o discente pela 

a evasão escolar; isso equivaleria a eximir as instituições escolares e a sua gestão às suas 

responsabilidades no processo educativo do aluno. A evasão é uma questão complexa e 

não se pode responsabilizar apenas um eixo do sistema pela sua desestruturação.  

Com base em estudos feitos envolvendo adolescentes do Ensino Médio, com 

idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos, em regiões metropolitanas, Neri (2009) 

aponta a falta de interesse como um dos fatores mais responsáveis pela evasão.  

                                                           
5 De frisar que o mercado formal de trabalho implicaencargos, direitos laborais e pagamento de 

impostos, wnquanto que, no mercado informal, não há qualquer vínculo com o empregador, nem lugar a 

cobrança direta de impostos. 
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Tabela 1 - Razões da evasão 

Razões da Evasão 

Motivos de evasão 2004 2006 

Falta de rendimentos (procura) 22,75 27,09 

Oferta 11,14 10,89 

Falta de interesse (procura) 45,12 40,29 

Outros motivos 20,73 21,73 

Fonte: CPS / FGV a partir dos microdados dos suplementos da PNAD / IBGE 

Outros aspetos igualmente importantes para o autor são a falta de perceção das 

famílias quanto à relação entre a escolarização e um maior rendimento a longo prazo, ou 

o efeito da melhoria das condições de saúde na manutenção de rendimentos. 

Cairns, Cairns e Neckerman (1989), num estudo conduzido em escolas dos 

Estados Unidos, entre 1982 e 1988, procuraram compreender os fatores de 

comportamento, bem como os aspetos cognitivos e demográficos associados a evasão 

escolar. O estudo acompanhou alunos entre o período do sétimo ano do Ensino 

Fundamental e do segundo ano do Ensino Médio, correspondentes ao sistema brasileiro, 

na faixa etária dos 12 e dos 16 anos. A conclusão a que chegaram foi a de que alunos com 

baixo aproveitamento escolar e comportamentos agressivos eram mais propensos a 

abandonar a escola, corroborando as posições de Mendonça (2006) anteriormente 

referidas. 

Christle, Jolivette e Nelson (2007) analisaram uma amostra constituída por 196 

escolas do Ensino Médio, no estado norte-americano do Kentucky, localizado na Cintura 

Industrial. O estudo foi desenvolvido com o objetivo de identificar as diferenças 

existentes em escolas com elevada e baixa taxa de evasão; observou-se que as instituições 

com elevada taxa de evasão apresentavam um aproveitamento escolar mais baixo, sendo 

o contrário igualmente verdadeiro, isto é, a uma baixa taxa de evasão correspondia um 

aproveitamento elevado.  

Considerando tal disparidade entre as instituições, os autores verificaram que 

alunos com idade fora do padrão para o ano que frequentavam tinham maior 

probabilidade de abandonar a escola, um fenómeno mais comum entre os alunos brancos 
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de ambos os géneros. Relativamente à amostra analisada, cerca de 50% das jovens 

brancas um ano mais velhas do que os seus pares abandonaram a escola, o mesmo 

acontecendo com um terço dos jovens nas mesmas condições.  

Os estudos de Machado, Firpo e Gonzaga (2013) apontam na mesma direção. 

Referindo-se à disparidade idade versus escolaridade, consideram que quanto maior for 

essa diferença, maior a hipótese de o aluno abandonar a escola.  

Cairns, Cairns e Neckerman (1989), e Christle, Jolivette e Nelson (2007) 

destacam as condições socioeconómicas do aluno como estando relacionadas com a 

evasão escolar. Estes últimos encontraram, ainda, uma forte relação entre a raça do aluno 

e a taxa de evasão escolar, sendo a evasão mais elevada em escolas onde se registava uma 

maior presença de alunos negros. 

A gravidez na adolescência é outro dos motivos que pesam em termos de evasão, 

a juntar a aspetos como ser mais velho que o grupo, o que pode gerar um comportamento 

agressivo e um baixo rendimento escolar. De resto, a combinação destes três fatores – ser 

mais velho que os pares, apresentar comportamento agressivo e baixa proficiência escolar 

– tem uma relação mais forte com a evasão escolar do que os três fatores considerados 

individualmente (Cairns, Cairns & Neckerman, 1989). 

Niemann (2008) reconhece, igualmente, o peso da influência dos indivíduos uns 

sobre os outros. Quando um aluno evidencia mau comportamento, entre outras atitudes 

negativas, pode servir de modelo a outros, encorajando-os a adotar o mesmo tipo de 

comportamento. A autora considera que as causas da evasão podem estar relacionadas 

com inúmeros fatores, de natureza escolar e familiar, ou mesmo referentes a problemas 

de informação. Desta forma, apesar de o rendimento académico do aluno poder contribuir 

para a sua decisão de continuar ou não na escola, não é determinante, já que depende de 

outros fatores.  

É o caso do género, como refere Sant’Anna (2012, p. 55): 

A partir da pesquisa “Juventudes Brasileiras” feita pela UNESCO em 2004, 

Andrade e Neto (2007) sinalizam que há diferenças entre as razões que levam homens 

e mulheres a largarem os estudos. Entre os homens, a principal razão foi a oportunidade 

de emprego, seguido da dificuldade financeira. Já para as mulheres, a razão principal 

foi a gravidez, seguida da dificuldade financeira e, aparecendo em 3° lugar, a 

oportunidade de emprego. 
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O autor destaca ainda a redução em termos percentuais da evasão referente aos 

anos de 1999 e de 2005 (Op cit., p. 55), comprovada por estudos mais recentes. 

Tabela 2 - Taxa de rendimento do Ensino Médio entre 2004e 2007 no Estado do Rio de Janeiro 

Abrangência 

geográfica 
Rendimento escolar 

Anos 

2004 2007 

 

Brasil 

 

Taxa de aprovação 73,3 74,1 

Taxa de reprovação 10,4 12,7 

Taxa de abandono 16,0 13,2 

 

Sudeste 

Taxa de aprovação 76,4 76,3 

Taxa de reprovação 11,8 14,8 

Taxa de abandono 11,8 8,9 

 

Rio de Janeiro 

Taxa de aprovação 69,9 67,3 

Taxa de reprovação 13,1 18,7 

Taxa de abandono 17,0 14,0 

Fonte: PEE-RJ/Documento Base e Sinopse Estatística de Educação Básica, 2007 

Os dados constantes da Tabela 2 revelam que, entre 2004 e 2007, na cidade do 

Rio de Janeiro, no Ensino Médio6, houve um aumento do nível de reprovação, superior 

ao revelado pelos dados do Brasil e da região Sudeste. No Rio de Janeiro, a redução do 

número de aprovações foi consideravelmente maior que no Sudeste e no Brasil. No que 

toca a evasão escolar, destaca-se o Rio de Janeiro com o melhor índice, demonstrando 

uma queda na taxa de evasão, sendo, no entanto, este o único índice que acompanha a 

procura das demais abrangências. Contudo, não se observa dados de destaque para o 

Estado do Rio de Janeiro. 

Tendo em conta a reflexão, já citada, de Machado, Firpo e Gonzaga (2013), 

apresenta-se, a seguir, dados que comprovam a disparidade da distorção idade x série, 

constituindo um argumento contundente os elevados índices de reprovação face a uma 

tímida redução da evasão.  

                                                           
6 A legislação brasileira considera o estudo básico na faixa etária de pré-escolar ao 9º ano do ciclo fundamental 1 como 
responsabilidade do Município e o Ensino Médio, bem como EJA para Ensino Médio como responsabilidade do Estado. 
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Tabela 3 - Taxa de distorção idade-série no Ensino Médio 

Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Brasil 54,5 52,6 51,1 49,5 * * 

Sudoeste 43,4 41,3 39,3 37,6 * * 

Rio de Janeiro 66,5 66,3 65,2 63,7 61,0 60,2 

Fonte: MEC/INEP/2003 a 2006 e SEEDUC 2007 e 2008 

Observa-se mediante Tabela 3 o quão importante é o trabalho de desenvolver 

esse aluno durante o processo educacional, reconhecendo suas delibidades e fortalecendo 

possíveis lacunas para se evitar e retenção e não haver tamanha distorção entre idade-

série. Alunos com várias reprovações ou baixo rendimento podem não considerar viáveis 

a conclusão do período escolar ou a obtenção de um grau académico superior. Assim, é 

legítimo relacionar baixo rendimento com baixa autoestima - a par de fatores 

socioeconómicos e até mesmo geográficos - além de que este também pode contribuir 

para um desvio de caráter suscetível de levar à delinquência. 

Para Niemann (2008), é possível que a evasão também se deva ao facto de o 

aluno não reconhecer a relação entre os assuntos que aprende na escola e a sua utilidade 

para a sua vida, ou para o mercado de trabalho, o que sugere que os estudantes não 

identificam o valor adquirido do conhecimento cultural e académico, nem percebem as 

vantagens, sob o ponto de vista económico, no futuro, de uma graduação académica  

A Tabela 4 apresenta os dados atualizados do INEP – MEC sobre os anos de 

2014 e 2015, últimos dados disponíveis à data de conclusão deste estudo, relacionando 

os aspetos de Promoção, Repetência, Evasão e Migração para EJA, no Brasil, e 

segmentados por regiões. 
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Tabela 4 – Censo escolar Brasil – regiões (promoção, repetência, evasão e EJA) para alunos de Ensino 

Médio nos anos de 2014-2015. 

Região 

Dependên

cia 

administra
tiva 

PROMOÇÃO REPETÊNCIA EVASÃO EJA 

        

1ª 

série 

2ª 

série 

3ª 

série 

1ª 

série 

2ª 

série 

3ª 

série 

1ª 

série 

2ª 

série 

3ª 

séri

e 

1ª 

série 

2ª 

séri

e 

3ª 

séri

e 

Brasil Total 69,2 76,1 87,4 15,3 8,9 4,8 12,9 12,7 6,8 2,6 2,3 1,0 

Brasil Estadual 66,6 73,9 85,7 16,2 9,8 5,5 14,3 13,8 7,7 2,9 2,5 1,1 

Brasil Federal 74,5 80,0 89,1 19,4 11,0 6,2 5,2 8,1 4,4 0,9 0,9 0,3 

Brasil Privada 87,5 90,0 97,2 8,1 3,2 1,1 3,7 6,0 1,4 0,7 0,8 0,3 

Norte Total 67,1 72,5 80,0 15,2 10,9 8,4 13,9 13,7 10,6 3,8 2,9 1,0 

Norte Estadual 65,3 70,7 78,3 15,7 11,6 9,1 14,9 14,7 11,6 4,1 3,0 1,0 

Norte Federal 75,2 82,5 87,1 18,3 9,7 7,4 5,3 6,4 5,0 1,2 1,4 0,5 

Norte Privada 88,7 90,5 97,0 7,3 3,1 1,0 3,3 5,7 1,9 0,7 0,7 0,1 

Nordeste Total 67,1 74,8 85,7 15,2 9,6 6,2 14,1 13,6 7,5 3,6 2,0 0,6 

Nordeste Estadual 64,8 73,0 84,0 15,9 10,4 6,8 15,3 14,4 8,4 4,0 2,2 0,8 

Nordeste Federal 70,4 77,5 85,8 22,0 13,1 8,2 6,3 8,4 5,7 1,3 1,0 0,3 

Nordeste Privada 85,8 87,5 96,6 8,1 3,3 1,4 5,1 8,5 1,9 1,0 0,7 0,1 

Sudeste Total 72,6 77,7 90,3 13,6 7,5 3,0 11,9 12,5 5,5 1,9 2,3 1,2 

Sudeste Estadual 70,1 75,3 88,7 14,3 8,3 3,5 13,4 13,9 6,4 2,2 2,5 1,4 

Sudeste Federal 76,5 81,3 93,5 18,3 9,8 3,2 4,6 8,3 3,1 0,6 0,6 0,2 

Sudeste Privada 87,5 90,6 97,5 8,3 3,0 0,9 3,6 5,5 1,2 0,6 0,9 0,4 

Sul Total 67,3 77,0 88,2 18,5 10,3 4,9 12,5 10,8 6,2 1,7 1,9 0,7 

Sul Estadual 64,5 74,6 86,6 19,8 11,3 5,6 13,8 12,0 7,0 1,9 2,1 0,8 

Sul Federal 76,3 80,2 89,0 18,4 12,2 7,0 4,6 6,6 3,6 0,7 1,0 0,4 

Sul Privada 89,2 92,7 97,4 8,3 3,5 1,1 2,0 3,3 1,2 0,5 0,5 0,3 

Centro-

Oeste Total 64,3 75,4 86,2 18,9 9,7 5,4 13,6 11,9 7,2 3,2 3,0 1,2 

Centro-

Oeste Estadual 60,4 72,5 84,0 20,7 11,1 6,2 15,3 13,0 8,4 3,6 3,4 1,4 

Centro-

Oeste Federal 79,1 81,9 88,9 15,9 7,0 6,4 4,3 10,4 4,3 1,4 1,8 0,0 

Centro-

Oeste Privada 88,5 89,8 96,9 7,5 3,0 1,2 3,4 6,5 1,6 0,6 0,7 0,3 
Fonte: MEC/Inep/DEED – Microdados Censo Escolar – Elaboração: Todos Pela Educação 

Ainda, segundo Niemann (2008), além dos pontos já destacados, a família tem 

uma relação direta com a permanência do aluno na escola; a situação socioeconómica da 

família e a escolaridade dos pais, podem, em conjunto, influenciar a atitude do aluno de 

sonhar com um futuro diferente, ou igual, dependendo das suas expectativas. Uma 

posição corroborada por Cairns, Cairns e Neckerman (1989) que entendem que ambos os 

aspetos influenciam, igualmente, o aproveitamento dos alunos. Niemann (2008) 

considera que muitas famílias evidenciam uma atitude omissa, até mesmo de desalento, 

o que constitui uma fonte de desmotivação dos filhos.  
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Jencks (2008) chama a atenção para o facto que as crianças oriundas de famílias 

com baixos rendimentos e poucas expectativas relativamente à escola tendem a abandonar 

mais a escola do que as que pertencem a meios socioeconomicamente mais favorecidos.  

Este cenário pode ser visto como um efeito de defluência e referência, em que a 

pouca instrução dos pais gera uma ausência de tutoria sobre os estudos dos filhos, com 

grande probabilidade de poder repetir-se nas gerações subsequentes (Niemann, 2008). 

Assim sendo, o inverso atua de forma positiva; isto é, quando os pais mostram aos filhos 

que se importam com a educação, encorajam, motivam e estimulam-nos, reduzindo a 

probabilidade de estes abandonarem o seu percurso académico. 

Os adolescentes necessitam de referências para fundamentar as suas decisões e 

atitudes perante a sociedade. Uma vez que a família é a primeira e mais sólida referência 

de uma criança e de um adolescente, é ela que irá estabelecer as interações afetivas que 

formam as suas características socioemocionais e cognitivas (Niemann, 2008).   

(...) A função da escola é a escolarização: o ensino, a socialização, a construção 

de cidadania, a experiência científica e a responsabilidade social. Mas é a família que 

faz a educação. A escolarização é apenas uma parte do processo de educar, não a 

totalidade (Cortella, 2014, p.51).  

A Figura 2 apresenta um diagrama dos fatores que influenciam o desempenho 

escolar dos alunos durante o seu percurso escolar e que podem determinar uma situação 

de abandono / evasão, segundo Sant’Anna (2012, p. 13). 
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Figura 2 – Desempenho escolar e fatores subjacentes 

Fonte: Sant’Anna (2012) 
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Debruçado sobre o diagrama de Sant’ Anna (2012), suas compreensões 

referentes ao desempenho, possíveis desdobramentos e atores envolvidos em tal sistema, 

que influenciam diretamente o aluno em seu desenvolvimento escolar ou em sua evasão 

da educação, esta tese, no capítulo referente aos resultados, abordará os cinco eixos que 

podem determinar o desempenho escolar: os aspetos socioeconómicos, a família, o aluno, 

o professor e a escola, avaliando que, uma das pontas desse sistema, encontra-se o diretor 

escolar/ gestor, será avaliado assim, o quão influente será esse autor, na visão do próprio, 

sua responsabilidade sobre a evasão. 

Relativamente aos aspetos socioeconómicos; Neves (2012) refere que o aluno 

que deseja frequentar um curso universitário, tem a noção de que precisa de completar o 

Ensino Médio, ao contrário do aluno que tem perspetivas menores, principalmente 

quando observa a realidade socioeconómica em que está inserido e percebe que ela não 

lhe permite ascender socialmente; nesse momento decide que não há razão para continuar 

na escola. 

 Quanto a outras razões apontadas acima, como o baixo estatuto socioeconómico 

familiar e as reduzidas expectativas de mobilidade social ascendente, o facto de 

estarmos inseridos numa sociedade em que são reduzidas as oportunidades de aceder a 

um estatuto social mais elevado, a empregos mais estáveis e a melhores remunerações, 

é desmobilizador da prossecução de estudos. Muitos perguntam: “Estudar para quê?” 

(Neves, 2012, p. 16) 

O aspeto socioeconómico está patente na Tabela 4, relativamente a evasão 

escolar nas instituições privadas. Partindo do princípio que a situação socioeconómica 

das famílias dos alunos que têm a possibilidade de estudar numa escola particular é 

melhor, comparada com a dos alunos (e das suas famílias) que frequentam o ensino 

público, damo-nos conta de que os primeiros entendem a escolarização como meio de 

ascensão e crescimento social, pois as suas perspetivas correspondem ou superam as das 

suas famílias. 

.... Enquanto algumas teorias atribuem o insucesso escolar a aspectos meramente 

individuais, outras atribuem-no a um handicap sociocultural habitualmente associado à 

origem sócio-económica dos alunos. Contudo, também o próprio sistema educativo é 

apontado como catalizador deste fenómeno ao instituir a reprodução social através da 

selecção a que sujeita os alunos (Mendonça, 2006, p. 144). 
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Não há como separar as questões culturais das questões sociais, na medida em 

que se relacionam diretamente. O padrão geral da classe estudantil, sobretudo em escolas 

públicas, caracteriza-se pelo baixo nível cultural, pela pouca formação escolar e, 

consequentemente, pelo baixo nível socioeconómico, com tendência para se reproduzir. 

Assaz pertinente para este trabalho, é o estudo de Mendonça (2006) que chama 

a atenção para a importância do baixo nível cultural, mas, também, linguístico das 

famílias. Na sua opinião, a ausência de material cultural, como jornais e livros, dificulta 

a aquisição, por parte dos seus filhos, do capital sociocultural que lhes facultaria sentido 

crítico acerca da estreita relação entre a permanência na escola e crescimento 

socioeconómico futuro. 

No que diz respeito à Família; de acordo com Niemann (2008), Sant’Anna 

(2012) e Neri (2009), esta desempenha um papel fundamental. O termo "família" provém 

do vocábulo latino famulus, que significa "escravo doméstico". E designa um novo 

sistema social que se consolidou, enquanto instituição, na Roma Antiga. A família 

romana centrava-se no homem, tendo as mulheres, na generalidade, um papel secundário. 

O patriarca exercia o seu poder sobre a mulher, os filhos, os escravos e os vassalos, além 

do direito de vida ou morte sobre todos eles. A autoridade do pater familiae durava até à 

sua morte e sobrepunha-se à autoridade do Estado, concedendo-lhe o direito de, por 

exemplo, transformar os filhos em escravos e vendê-los (Engels, 19647; Xavier, 1998). 

Com as devidas ressalvas, ainda é possível encontrar esta estrutura em inúmeras regiões 

do Brasil do século XXI, pela ausência de educação e conhecimento. 

Estudos tendo como sujeito central a família são recentes no âmbito académico 

brasileiro, pois, até há pouco tempo, famílias socialmente desfavorecidas eram 

consideradas “desqualificadas”, pelo que só nos últimos anos os investigadores na área 

da educação começaram a interessar-se por saber mais acerca do seu universo 

sociocultural, das suas dinâmicas internas e das suas interações com o universo escolar.  

Segundo Menezes Filho (2001), a família, em geral, tem uma forte influência na 

vida do indivíduo e, como não poderia deixar de ser, na sua vida escolar. Um ambiente 

familiar estável e afetivo oferece uma maior segurança e não influencia, de forma 

negativa, a personalidade do aluno, não criando transtornos que podem abalar o seu 

desempenho.  

                                                           
7 A data referida é a da edição consultada. A obra original foi publicada em 1884. 
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A influência da organização familiar também foi objeto de estudo. Alunos que 

residem com os pais (ou com, pelo menos, um deles), têm um desempenho melhor e os 

que trabalham dentro de casa por períodos superiores a 4 horas um desempenho menor. 

Sobre as influências diretas das famílias na escolaridade das crianças e nas suas 

perspetivas relativamente à reprovação e à evasão escolar, verifica-se que as diferenças 

em termos económicos e culturais influem grandemente no modo de encarar a reprovação, 

a continuação ou evasão da escola, particularmente quando associadas a questões de 

autoestima e projeção para o futuro, sobretudo do ponto de vista económico.  

.... Nos grupos sociais mais favorecidos, apesar da existência de reprovações, 

persiste o interesse familiar na continuidade escolar dos alunos, com o recurso a 

explicadores, visto que existe uma consciência da importância do diploma escolar para 

a manutenção e /ou obtenção de um estatuto profissional prestigiado. Deste modo, a 

expectativa das famílias é determinante para o sucesso escolar dos alunos que se 

encontram em posições desiguais, visto que enquanto “uns têm pais que esperam deles 

bons resultados escolares (…) outros têm pais desinteressados  

Por outro lado, a falta de motivação e gosto pelos estudos, demonstrada pelos 

grupos mais desfavorecidos, tem a ver com a opacidade e inutilidade de que a escola se 

reveste, visto que no próprio ambiente familiar, raramente se incentivam quer a leitura 

quer outro tipo de actividades culturais (Mendonça, 2016, p. 195). 

Menezes Filho (2001) destaca o facto de a escolaridade da figura materna se 

encontrar entre os fatores que mais influenciam a educação dos alunos, tendo, no entanto, 

a escolaridade média das mães de todos os alunos da escola um impacto maior sobre o 

desempenho do aluno do que a escolaridade da própria mãe. 

As mudanças ocorridas no seio da estrutura familiar, nos últimos anos, em 

termos de fatores emocionais, ao nível da segregação e, até, do número de filhos, devem 

ser tidas em consideração, pois interferem diretamente na vida dos alunos. Com efeito, a 

instituição familiar é um organismo dinâmico e qualquer alteração na sua estrutura pode 

refletir-se no aluno. As famílias de maior capital cultural, em caso de necessidade de 

apoio especializado (psicopedagógico, fonodiológico, psicológico ou médico), facilitam 

a intervenção por parte dos serviços da rede privada e a execução de tratamentos.  

Para Taborda, Fonseca e Lopes (2011, p. 142), “uma outra forma de avaliar o 

impacto da família sobre a evasão passa pela análise das eventuais mudanças na sua 

estrutura.”  
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Ainda no âmbito familiar, é possível elencar um conjunto de fatores que podem 

influenciar negativamente o desenvolvimento dos alunos, como: 

• Situação económica da família; 

• Ordem moral doméstica, para estabelecer regras e limites, que 

podem estar de acordo ou em desacordo com os valores da escola; 

• Investimento pedagógico - a obsessão familiar pelo aumento de 

habilitações académicas pode converter-se em pressão sobre o 

aluno e desmotivá-lo. 

Mendonça (2006, p. 193-194) também chama a atenção para o contexto familiar, 

lembrando que: 

A família, por intermédio das suas acções materiais e simbólicas, assume um 

papel decisivo no percurso escolar dos filhos, pois os esquemas comportamentais e 

cognitivos das crianças são adquiridos através das pessoas que lhes estão mais 

próximas, embora em alguns casos, a sua influência seja subtil. Deste modo, as suas 

acções apoiam-se nas acções dos adultos que, “sem sabê-lo, desenham, traçam espaços 

de comportamentos e de representações possíveis para ela. Uma vez que o nível de 

instrução da família, aparece geralmente associado às aspirações, às escolhas e ao 

próprio sucesso ou insucesso escolares podemos afirmar que é no exterior da escola que 

reside, em regra, a explicação para a escolha das profissões, sendo notório que “as mais 

prestigiadas estão ao alcance das classes mais favorecidas, seja porque melhor motivam 

e suportam os seus filhos, seja porque têm uma melhor percepção da evolução da 

sociedade e das profissões””. 

No que toca ao aluno, alguns autores como Taborda-Simões, Fonseca e Lopes 

(2008; 2011) atribuem a evasão escolar a reflexos diretos na vida antissocial do aluno e 

aos seus reflexos sobre a sociedade. Como já foi referido, a evasão pode radicar no baixo 

rendimento escolar, envolvendo o insucesso como agente motivador desse 

distanciamento entre escola, limites, regras, envolvimento escolar, participação do aluno 

nas tarefas educativas, pelo que é muito importante mostrar como a educação pode 

proporcionar novos e mais estáveis caminhos, modificando a realidade pessoal e local do 

contexto do aluno. 

Mendonça (2006) relaciona a questão do género com a evasão, apontando para 

o facto de as raparigas permanecerem nas instituições mais tempo que os rapazes, em 
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virtude de as primeiras terem tido acesso mais tardio à escola e, neste momento, se 

fazerem valer desse direito.  

Do lado das raparigas, existe a tendência geral para um acentuado investimento 

escolar relacionado com uma maior concentração nas tarefas, embora as filhas de 

operários apresentem um maior sentido de cooperação e as filhas de quadros superiores 

enfatizem mais a competição.  Deste modo, as alunas, filhas de quadros superiores, são 

as que melhor realizam os ideais de excelência escolar, seja no seu aproveitamento seja 

no seu comportamento, uma vez que combinam a atenção e a concentração nas tarefas 

escolares com um sentido elevado de competição, procurando ainda, estar em primeiro 

plano, para responder às solicitações dos professores.  Quanto às raparigas oriundas de 

meios operários, além de apresentarem melhor aproveitamento que os rapazes da 

mesma origem, quando comparadas com as alunas oriundas de grupos favorecidos, a 

sua participação na aula é distinta, porquanto se revela muito mais discreta, 

encontrando-se exclusivamente concentrada nas tarefas e sendo frequentemente 

pautada pela cooperação com um colega (Ibid, p. 227). 

Infelizmente, a realidade brasileira fica aquém do progresso das mulheres no que 

diz respeito à sua participação no processo educativo. Dados recentes do PNAD8 

(Agência de Notícias – IBGE, 2018), revelam que:  

… em 2017, 21,7% dos jovens de 15 a 29 anos não estudavam nem trabalhavam, 

um ligeiro aumento em relação a 2016, quando foi registrado 20,5%. O número foi 

maior entre as mulheres, cuja incidência foi de 27,1%, enquanto entre os homens, a taxa 

ficou em 16,4%. 

Relativamente aos dados referidos, observa-se que um grande número de jovens 

não está inserido no mercado de trabalho, nem matriculado em nenhuma instituição; os 

restantes dados percentuais de ambos os géneros dizem respeito a pessoas que trabalham, 

ou estudam. Estes números revelam a pouca importância atribuída à escolaridade ou à 

falta de produtividade económica das mulheres em situação de ociosidade.  

Machado (2017) crê que existe uma relação entre o consumismo e a violência 

entre adolescentes. A autora sugere que, nos dias de hoje, ao propor um novo modelo 

social em que se dá mais importância ao ter do que ao ser, a sociedade cria, nos 

adolescentes, uma imagem distorcida. O excesso de consumismo gerado ainda na infância 

expõe os jovens à influência do supérfluo; há uma distorção de valores que faz prevalecer 

                                                           
8 PNAD – Plano nacional por amostra de domicílio - IBGE 
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os direitos do consumidor sobre os direitos do cidadão. O resultado são as atitudes 

antissociais dos jovens, impelidos a cometer pequenos delitos motivados pela cobiça do 

supérfluo. A autora dá como exemplo, nomeadamente, saques a lojas de marcas famosas, 

cosméticos e produtos eletrónicos, ocorridos em Londres, nos últimos dez anos, levados 

a cabo por adolescentes. 

...Especialistas assinalaram que há anos estamos nos transformando numa 

sociedade que estima a cobiça, a invasão e o saque. Ou ensinando às crianças que griffe 

da moda define a identidade, e que não há valor mais alto que o direito ao consumismo, 

único capaz de alicerçar a autoestima (Machado, 2017, p. 102).  

Machado (2017) refere, ainda, o convívio antissocial e tribal, típico da 

adolescência, e a atitude das famílias de atribuir a responsabilidade de “educar” às escolas 

como responsáveis pela violência e o ambiente disfuncional em que vivem inúmeros 

adolescentes. 

Todos os aspetos atrás mencionados influenciam diretamente os adolescentes em 

termos de distorção da sociedade, formas antissociais de convívio, insucesso escolar e 

possível evasão, e impossibilidade de acesso à universidade. 

Para Baggi e Lopes (2010), a reduzida expectativa do aluno de baixos 

rendimentos de entrar no Ensino Superior está relacionada com fatores como a ausência 

de capital cultural no Ensino Básico; com efeito, para entrar no Ensino Superior público, 

no Brasil, não obstante não haver lugar ao pagamento de mensalidades, é necessário ter 

um elevado nível de conhecimento dos conteúdos que fazem parte dos requisitos 

obrigatórios de ingresso; por outro lado, se o aluno optar pelas instituições de Ensino 

Superior privadas, terá de fazer um grande investimento financeiro mensal. Ambas as 

possibilidades, competência académica ou financeira, podem determinar o afastamento 

do aluno das escolas, ainda no Ensino Secundário, na medida em que este não consegue 

vislumbrar que o seu nível de conhecimentos ou a sua situação financeira melhorem, 

consideravelmente, no futuro próximo.  

No seu estudo de caso, Díaz, et al. (2012) referem o efeito pernicioso que as 

contantes mudanças de instituição, da reprovação e o sentimento de perda relativamente 

ao grupo etário têm sobre o aluno, em termos da sua motivação, que pode levar à perda 

de identidade, no que estão em linha com o pensamento de Machado (2017), que 

considera a convivência em bando típica do adolescente. Os autores chamam a atenção 
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para a exclusão automática do aluno reprovado do grupo maioritário de acordo com a 

idade/série escolar. Os alunos desinseridos da sua série/grupo etário perdem o referencial, 

não se revendo nos grupos de pares da mesma turma, distanciam-se das atividades e 

assuntos, e sentem mais o apelo da evasão. 

Baggi e Lopes (2011), com base em Braga et al. (2003), abordam a questão da 

evasão do aluno e da necessidade ou da opção de entrar precocemente no mercado de 

trabalho, considerando que pode haver uma correlação entre o fenómeno e as exigências 

da família, ou, como referido anteriormente, com a exigência social do consumismo, neste 

último caso, envolvendo diretamente a autoestima do aluno relativamente aos seus pares. 

A mobilidade e o acesso aos transportes também podem ser um fator 

determinante, embora, atualmente, as matrículas numa escola obedeçam a critérios como 

o local de residência e a localização da escola. 

De acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana: 

A Mobilidade Urbana Sustentável pode ser definida como o resultado de um 

conjunto de políticas de transporte e circulação que visa proporcionar o acesso amplo e 

democrático ao espaço urbano, através da priorização dos modos não-motorizados e 

coletivos de transportes, de forma efetiva, que não gere segregações espaciais, 

socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável trouxe prioridades e 

objetivos, dentre eles o direito à cidade, a consolidação da democracia, a promoção da 

cidadania e da inclusão social, a modernização regulatória e desenvolvimento 

institucional e o fortalecimento do poder local. 

Desta forma, trabalha-se com três macro-objetivos, além de seus 

desdobramentos: o desenvolvimento urbano, a sustentabilidade ambiental e a inclusão 

social (Lei Nº 12.587, de 3 de janeiro de2012). 

Não é linear que os direitos atrás referidos sejam respeitados em todas as escalas 

geográficas; na verdade, em regiões mais afastadas dos centros urbanos, tal não se 

verifica, e o serviço público de transportes torna-se essencial, proporcionando a 

possibilidade de deslocação para atividades sociais, socioeconómicas, bens de serviço, 

educação, lazer e saúde.  

Segundo Gomide (2003), um transporte sem impedimentos e de qualidade pode 

contribuir para melhorar o fluxo e o acesso, tendo como resultado, a melhoraria da 

qualidade de vida das populações por ele servidas.    

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.587-2012?OpenDocument
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Com relação às questões do direito das populações a um sistema de transportes 

eficaz, acredita-se que isso só será possível se houver educação para tal, se for planeado, 

bem gerido e o seu funcionamento monitorizado. Zunino Rosa (2007) sumaria as 

intervenções necessárias para o processo de consolidação da mobilidade sustentável 

relatadas por diversos autores em três grandes grupos: Planeamento e Implantação, 

Educação e Divulgação, Gerenciamento e Monitorização. 

Além do transporte, outro aspeto fundamental para os estudantes tem a ver com 

os custos de deslocação, visto que a maioria depende financeiramente das suas famílias. 

A despesa com transportes torna-se, assim, mais um gasto no orçamento familiar, que, se 

for incomportável, pode, a curto e médio prazo, levar a evasão escolar. 

A acessibilidade, segundo Porto (2001), é como uma precondição para a 

mobilidade, na medida em que, ainda que haja necessidade de mobilidade, sem 

acessibilidade ela não é possível. 

De acordo com Bertolini, Le Clercq e Kapoen (2005), o planeamento de 

transportes e o uso do solo são condições fundamenteis para o desenvolvimento e 

acessibilidade de uma região. Esta associação é amplamente reconhecida como condição 

básica para o desenvolvimento. Quando adequadamente definida, a acessibilidade está 

diretamente relacionada não só com a qualidade do sistema de transportes, o tempo de 

deslocação, e a qualidade do sistema de uso do solo, mas, também, com os objetivos 

económicos, o uso por parte de trabalhadores e fornecedores, e outras atividades de 

natureza social, acesso ao emprego, convívio, lazer e bens de serviço.  

A questão dos transportes e do acesso a eles coloca-se com tal acuidade que está 

incluida na Constituição Federal de 1988, no artigo 208, que consagra “o atendimento ao 

educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares 

de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde”. Está, 

igualmente, contemplada no Estatuto da Criança e dos Adolescentes, onde se pode ler que 

estas “têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 

para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, além do acesso à escola 

pública gratuita e próxima a sua residência”. Há de se observar que tal ealidade, ainda 

que legal, não se faz eficiente em todas as unidades escolares, promovendo ainda mais a 

sensação de ineficiencia e desigualdades entre as unidades escolares e sobre as políticas 

educacionais. 
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Christle, Jolivette e Nelson (2007) concluem que a evasão é mais crítico a nível 

nacional e individual, e que quanto maior é a evasão escolar, tendo como resultado uma 

escolaridade reduzida, maior é a tendência de reduzir os salários, dando lugar, por sua 

vez, à redução de impostos e a uma maior dependência do serviços públicos, em virtude 

da falta de meios da população para recorrer a serviços privados de educação, saúde e 

alimentação. 

A evasão pode, ainda, conduzir a baixos Índices de Desenvolvimento Humano 

desencadeados pela redução de outros índices relativos à educação. De onde se conclui 

que, independentemente do prisma pelo qual se aborde a questão da evasão escolar, todos 

ficam a perder com o fenómeno. 

No que diz respeito ao Professor, o capítulo 4 abordará diretamente os aspetos 

que caracterizam a profissão e a atividade pedagógica. No entanto, não se pode deixar de 

referir, nesta fase, o papel do professor na possibilidade de insucesso ou evasão por parte 

do aluno.  

Metaforicamente, o professor é um agricultor, que, ao lançar as sementes à terra, 

tem consciência de que nem todas irão germinar e que, em alguns casos, isso ficar-se-á a 

dever à falta de cuidados.  

Diversos fatores podem determinar a incapacidade do professor de estabelecer 

empatia com os alunos; a falta de reconhecimento profissional, os baixos salários, uma 

excessiva rotina diária – mais de 10 horas de trabalho em diversas escolas para equilibrar 

os rendimentos – o absentismo do professor, o baixo nível cultural do professor –

impossibilitando a compreensão do seu público alvo – as exigências das rotinas do 

contexto do aluno, a violência externa (local) e interna (causada pelos alunos) à escola 

são apenas alguns desses fatores. Isso mesmo se pode concluir do estudo de Almeida et 

al. (2005), que consideram que a evasão resulta “das variáveis pessoais do professor 

(competência científica e pedagógica, personalidade), e das interacções educativas entre 

professor-alunos (comunicação, liderança, métodos de ensino e de avaliação) ou do 

ambiente relacional na escola (relacionamento interpessoal, dinâmica e trabalho em 

equipa, clima institucional, liderança e coordenação).” 

De acordo com estes autores, o professor pode gerar no aluno determinadas 

expectativas, baseadas nas suas próprias características (do professor), criando imagens 

internas sobre as categorias “brilhante” ou “estúpido” que, em última análise, podem 
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facilitar ou dificultar a vida académica do aluno, dependendo de quão próximos ou 

afastadas estão da sua realidade social. Outros aspetos relativos ao professor como a sua 

falta de organização, ou o fraco conhecimento sobre a sua área de trabalho podem, 

também, ter um efeito direto sobre o insucesso ou a evasão escolar. 

No que diz respeito à importância do saber falar e saber ouvir em contexto de 

sala de aula, Schwartz (2018) mostra que o professor deve utilizar e desenvolver uma 

linguagem adequada à criação, por parte dos alunos, de expectativas relativamente às suas 

instruções, fazendo, deste modo, da parceria e do entusiasmo a base da relação em sala 

de aula. Por isso, sugere que os professores autoavaliem as suas atitudes, a fim de perceber 

o seu planeamento, as competências desenvolvidas e atingidas, ou não, e relacionar as 

competências que devem ser desenvolvidas sobre a comunicação e a relação em contexto 

de sala de aula. A autora acrescenta que o que é transmitido é para ser cumprido, pelo que 

a linguagem, quer oral, quer gestual, deve ser clara e coerente com um ambiente 

pedagógico.  

.... Toda aula se constitui do planejamento didático, da explicitação detalhada do 

que, do para quem, do para que, do por que e do como. É importante que o professor 

tenha clareza nas suas escolhas didáticas, das atividades que vai propor, seus objetivos 

de aprendizagem com elas e como vai avaliar se eles foram alcançados (Schwartz, 2018, 

p. 87-88).  

Importa salientar que é fundamental garantir que o aluno compreenda o que dele 

se espera, mesmo que, à partida, a tarefa ou instrução se afigure óbvia e o professor parta 

do princípio que foi claro. Na verdade, frequentemente “os professores pensam que é 

‘óbvio’ que [determinada] combinação foi cumprida, mesmo que não especifiquem isso 

nos mínimos detalhes. Acontece que aquilo que é obvio para mim não é para todos, pois 

o ‘óbvio’ também é dependente do conhecimento prévio de cada sujeito” (Schwartz, 

2018, p. 77). 

O envolvimento do professor traduz-se em muitos detalhes, desde o tipo de 

discurso que utiliza, às suas atitudes, perceções pessoais, inclusivamente o seu 

absentismo, que podem estar na base do insucesso ou da evasão escolar. Naturalmente, 

são muitos os professores que demonstram um profundo compromisso com aquilo que 

deve ser o seu papel. Porém, no âmbito desta tese, foram levados em consideração os 

aspetos considerados negativos para a aprendizagem do aluno e a sua permanência na 

sala de aula. 
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Finalmente, com relação à Escola, é inegável que a sua estrutura, física ou 

humana, pode representar muito para os que nela estão inseridos e depende de fatores 

como os incentivos económicos, ou a falta deles, do modo como uma comunidade vê a 

importância da escola para localidade onde está implantada, e do papel atribuído à 

educação pelo município ou pelo estado. A função da escola deveria ser a de proporcionar 

desenvolvimento - social, cultural, intelectual, de cidadania, de democracia - de legitimar 

regras e deveres e de contribuir para a construção da sociedade. 

A mudança no tipo de alunos que têm vindo a frequentar a escola pública, nos 

últimos 50 anos, é, claramente, resultado de diferenças económicas e sociais e demonstra 

a omissão, por parte do governo, relativamente ao processo educativo e à necessidade da 

formação de cidadãos participantes e atuante nas suas comunidades.  

Como descreve Paro (2016, p 104 - 105): 

Com a democratização da escola pública, esta passa a apresentar condições cada 

vez piores de funcionamento, o que leva à transferência para a rede escolar privada dos 

filhos dos grupos sociais de melhor situação econômica e com maior poder de pressão 

sobre o Estado. A rede pública passa, então, a atender uma população totalmente diversa 

daquela à qual estava habitualmente a servir, só que, agora, sob precárias condições de 

funcionamento, já que o Estado brasileiro, porta-voz, em muito maior medida, dos 

interesses das elites econômicas, tem-se mostrado inteiramente desinteressado pela 

apropriação do saber por parte das camadas pobres e majoritárias da população que 

procuram a escola pública fundamental. 

Neste contexto, é fácil compreender por que motivo o governo não se preocupa 

com a manutenção quer do sistema de ensino, quer das infraestruturas dos 

estabelecimentos de ensino. Os governantes ignoram o direito à educação dos que não 

têm voz porque não têm poder. Se, no sec. XX, uma parte dos alunos das escolas públicas 

era oriunda classe social dominante, e estas se caracterizavam pela ausência da educação 

democrática, hoje em dia a qualidade das escolas já não é a mesma, diz Paro (2016). Na 

sua opinião, isso deve-se à falta de apoios sociais que levem em conta as reais 

necessidades dos alunos.  

A escola pública de boa qualidade é algo defensável e necessário aos seus 

usuários, primeiramente e acima de tudo não porque simplesmente vai prepará-los para 

o trabalho, ou para a universidade, contribuir para o desenvolvimento econômico ou 

diminuir a delinquência social, etc. (Paro, 2016, p. 107). 
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Assim, é fundamental compreender quais são os objetivos da população que 

usufrui da escola pública e as suas perspetivas para o próprio futuro, independentemente 

dos valores professados por essa população não serem os mesmos da escola, da gestão 

escolar ou do governo, mas, ao invés, corresponderem às suas necessidades e à sua 

inserção, permanência e envolvimento no processo educativo.  

Paro (2016) ressalta a incompetência das escolas públicas em fazerem valer o 

que se espera de uma escola, ou de considerar que o fazem através dos índices de 

reprovação e evasão, como se a noção de escola de qualidade radicasse nesse tipo de 

referencial Na sua opinião, durante décadas, as escolas registaram elevados índices de 

evasão e repetências, sem que tenha havido quaisquer mudanças significativas. Mas a 

questão não para por aqui: 

.... Essas dimensões da incompetência da escola mostram-se ainda maiores 

quando retomamos o fato de que os índices de evasão e reprovação expressam apenas 

em parte tal incompetência, porque mesmo a imensa maioria das pessoas que são 

aprovadas está longe de apresentar um padrão satisfatório de apreensão dos conteúdos 

que a escola diz oferecer (Paro, 2016, p. 109). 

Considerando que os alunos das escolas públicas evidenciam menor capital 

cultural, compreende-se que os pais tenham o mesmo perfil; mas, aparentemente, as 

instituições nem sempre são recetivas ao facto que os pais não possuem, eles próprios, 

capacidade de absorver tantas regras, comunicados, e até mesmo de verbalizarem as suas 

dúvidas, curiosidades,  de partilharem as suas angústias, de modo a poderem auxiliar os 

filhos, Daí que a escola tenha de criar condições para uma boa comunicação, por forma a 

prestar todos os esclarecimentos ao público que serve, mais do que simplesmente veicular 

a sua visão pedagógica, as suas posições, e a sua narrativa. A escola e os que a compõem 

devem compreender a sua função de encaminhamento das famílias, envolvendo-as de 

forma mais lúdica, dinâmica e participativa na realidade local. 

As instituições pedagógicas têm de envolver os seus alunos, enquanto sujeitos 

da aprendizagem, e alargar esse envolvimento de modo a integrar os outros eixos do 

processo já referidos, isto é, os aspetos socioeconómicos e a família, para além delas 

próprias, naturalmente. 

Mostrar ao aluno, e à sua família, que devem exigir o reconhecimento dos seus 

direitos e participar da vida escolar dos alunos faz parte da cidadania e mostra ao aluno 
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que o sujeito detentor de conhecimento se protege a si próprio e à sua comunidade, pois 

conhece as regras (de conteúdo, sociais, culturais...), os deveres e obrigações sociais. 

Essas competências passam pela escola, na formação de situações-problema para os 

alunos, em âmbito escolar, e para os pais, em âmbito social, permitindo-lhes, através de 

bons exemplos sociais, influenciar diretamente os filhos.  

Com efeito, a escola é responsável não só pela educação do aluno, mas pela dos 

pais e pela multiplicação das responsabilidades sociais, utilizando o aluno como agente 

transmissor de conhecimento e participação social; a escola precisa de chegar à casa dos 

alunos para ser valorizada por eles e pelas suas famílias, independentemente da falta de 

apoio financeiro do governo, da falta de estruturas básicas e da aparente má vontade dos 

governos das últimas décadas contra uma população consciente e crítica da sociedade. 

Para Neri (2009), a falta de interesse é um fator crucial na questão da evasão, 

pelo que sugere, como forma de tornar o ensino atrativo, a inclusão de conteúdos digitais, 

a oferta de ensino técnico, entre outros. 

Inúmeros investigadores têm abordado a problemática da influência da escola no 

desempenho escolar dos alunos (Soares, 2002, 2004; Camargo et al., 2006; Alves & 

Passador, 2011; Noronha, 1993, 1994). Um ambiente agradável pode influenciar de forma 

positiva os alunos e, consequentemente, trazer-lhes benefícios. Passa por aspetos 

referentes à escola, como a sua organização, limpeza, bom relacionamento entre 

professores, funcionários administrativos e alunos, pela ausência de depredações, pela 

conservação do mobiliário e equipamentos, pela ausência de drogas e pelo 

estabelecimento de um conjunto de regras e valores bem definidos que delimitem direitos 

e deveres. 

A gestão escolar também pode influenciar, de forma negativa, a permanência do 

aluno numa instituição. A forma de seleção de alunos e professores influencia, de forma 

direta, o desenvolvimento da instituição e, por extensão, o dos alunos. Na opinião de 

Alves (2009), os critérios de seleção dos concursos de docentes são responsáveis por 

melhores profissionais de ensino e melhores resultados dos alunos. 

O tempo de permanência dos alunos em sala de aula também pode influenciar o 

seu compromisso com a aprendizagem. Alves, Passador e Noronha (2007), Oliveira 

(2008), Soares e Sátyro (2008) defendem as vantagens do aumento do tempo de 

permanência dos alunos na escola para o seu desempenho escolar. Já Wobmann e West 
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(2006), e Oliveira (2008), mencionam a questão do número de alunos por turma, sendo 

esta uma das variáveis mais simples de ser manipulada por ordem do gestor. O montante 

gasto por aluno é um indicador do quanto o gestor se compromete a investir na educação, 

além de refletir os custos de manutenção da escola.  

A Tabela 5 apresenta dados recentes, divulgados em maio de 2018 pelo IBGE, 

relativamente à execução do PNAD, contendo informação referente ao género e aos 

motivos da não frequência das escolas, para a faixa etária dos 15 aos 29 anos. 

 

Tabela 5  – Motivos de não frequência da escola, curso ou universidade (%) 

Fonte: IBGE – PNAD Contínua 2017 – divulgação Maio de 2018 – (construção própria a partir de dados divulgados) 

A partir destes dados, verifica-se que apenas um dos itens - Não tem vaga ou 

escola na localidade ou esta fica distante - está diretamente ligado com a escola, embora 

se trate de uma percentagem baixa, quando comparada com os restantes dados 

estatísticos, em que questões de trabalho e/ou pessoais têm mais a ver com a não 

frequência. 

 

3.3 - Incentivos governamentais 

No âmbito da questão educativa, é incontornável a referência ao Programa Bolsa 

Família, que, para além de ser um incentivo, representou uma tentativa de manter os 

alunos na sala de aula. Este programa consistiu em recompensar a assiduidade do aluno, 

concedendo-lhe um benefício financeiro. De acordo com Souza (2013), no Brasil, nos 

últimos vinte anos, a pobreza diminuiu de forma significativa, em virtude, entre outras 

  Homens Mulheres 

Trabalha, está procurando ou conseguiu trabalho que vai começar em breve 49,3% 28,9% 

Não tem vaga ou escola na localidade ou esta fica distante 2,3% 2,8% 

Falta de dinheiro para pagar as despesas (mensalidade, transporte, material 

escolar, etc.) 9,0% 12,0% 

Cuida dos afazeres domésticos ou de criança, adolescente, idoso ou pessoa 

com deficiência 0,7% 24,2% 

Estuda para concurso por conta própria para vestibular 1,9% 2,4% 

Por já ter concluído nível de estudo que desejava 7,4% 7,4% 

Gravidez, problema de saúde ou de deficiência (física ou mental) 2,8% 4,3% 

Não tem interesse 24,2% 15,6% 

Outro motivo 2,4% 2,4% 



94 
 

coisas, do aumento do emprego, e da subida do salário mínimo, o que, além de melhorar 

as expectativas de vida da população brasileira, reduziu, embora de forma discreta, as 

desigualdades mais acentuadas na sociedade (Barros, et al., 2009).  

Para isso contribuíram as políticas de transferência de rendimentos, 

representando a melhor opção no combate à miséria e favorecendo as condições de saúde 

e educação, por via da sua excelente focalização (Souza & Osório, 2013). 

Economicamente, quando se cria valor para uma população miserável, aumenta-se o seu 

poder de compra, o que constitui um multiplicador de R$1,78; isto é, por cada real a mais 

gasto no programa, há um estímulo de crescimento de R$1,78 do PIB (Neri, et al., 2013). 

É legítimo concluir, então, que a diminuição das desigualdades que resultou da aplicação 

do Programa Bolsa Família teve efeitos positivos nas áreas da saúde e da educação.  

Na vertente da saúde, o Programa tem fundamental importância na redução da 

mortalidade infantil (Rasella et al., 2013) e no aumento das consultas pré-natais 

(Magalhães, Jr. et al., 2013); do ponto de vista da educação, os alunos por ele abrangidos 

apresentam taxas de evasão escolar mais baixas e melhores resultados (Craveiro & 

Ximenes, 2013).  

Em 2001, a nível federal, foi lançado o Programa Bolsa Escola, provendo a 

100% das transferências financeiras. No entanto, o custeamento integral resolveu apenas 

o problema da transferência financeira para as famílias; em virtude de os municípios 

terem continuado com as tarefas de registar e selecionar os beneficiários, bem como a de 

garantir as infraestruturas para o cumprimento das condições mínimas a que o Estado está 

obrigado, os problemas operacionais persistiram (Rocha, 2013).  

Olhando para o Bolsa Escola e para os restantes programas que assentaram na 

transferência de rendimentos para a população, uma pergunta se impõe: o que fez com 

que o Programa Bolsa Família obtivesse relativo sucesso, quando comparado com os 

Programas de Transferência de Renda (PTR) anteriores, tendo em conta o aspeto 

educativo como viés de positividade e acerto do programa, considerado descentralizado, 

na medida em que tanto a União, como os estados, o Distrito Federal e os municípios têm 

atribuições relativamente à sua execução? 

A nível federal, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) é o responsável 

pelo Programa, enquanto cabe à Caixa Económica Federal executar os pagamentos. O 

Programa Bolsa Família está previsto na lei — Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 
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2004— e é regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, e outras 

normas. Assim: 

§ 8o. Considera-se benefício variável de caráter extraordinário a parcela do valor 

dos benefícios em manutenção das famílias beneficiárias dos Programas Bolsa Escola, 

Bolsa Alimentação, PNAA e Auxílio-Gás que, na data de ingresso dessas famílias no 

Programa Bolsa Família, exceda o limite máximo fixado neste artigo. 

Art.3o. A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que couber, 

de condicionalidades relativas ao exame pré-natal, ao acompanhamento nutricional, ao 

acompanhamento de saúde, à freqüência escolar de 85% (oitenta e cinco por cento) em 

estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras previstas em regulamento. 

Parágrafo único. O acompanhamento da freqüência escolar relacionada ao 

benefício previsto no inciso III do caput do art. 2o desta Lei considerará 75% (setenta e 

cinco por cento) de freqüência, em conformidade com o previsto no inciso VI do caput 

do art. 24 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei nº 11.692, de 

2008) 

 

 3.4 - Mercado de trabalho 

Neri (2009) entende que a falta de conhecimento por parte da população 

relativamente à falta de escolaridade pode estar diretamente relacionada com os baixos 

salários, e desencadear um efeito ainda maior sobre uma geração de baixos rendimentos, 

comprometendo, inclusivamente, a arrecadação de impostos. Empregando os dados da 

Pesquisa Mensal de Emprego, disponibilizados, como o próprio nome indica, 

mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os dados da 

Pesquisa Nacional por Amostras e Domicílios (PNAD/IBGE), Neri (2009) constata que, 

por cada ano de escolaridade a mais, o valor médio da remuneração pode aumentar 15%. 

Assim, uma pessoa com o Ensino Médio completo, que recebesse um salário mínimo e 

meio (r$1.405,50), em 2017, no Estado do Rio de Janeiro, com uma graduação de quatro 

anos completa, teria a possibilidade de um aumento de 15% por cada ano de estudo, 

podendo atingir uma remuneração de r$ 2.248,80.  

Menezes Filho (2001) corrobora esta visão, considerando que quanto maior for 

a escolarização, maior será o salário, a par de mais facilidade na obtenção de trabalho 

mais qualificado (que exige uma boa formação) (Trevisan, 2009).  

http://www.mds.gov.br/webarquivos/legislacao/bolsa_familia/decreto/Decreto_no_5209_de_17.09.2004-1.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art24vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art24vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11692.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11692.htm#art20
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Nesse sentido, Soares & Gonzaga (1999) chamam a atenção para o facto que, no 

Brasil, a educação é o determinante básico do salário e do acesso a bons empregos. Para 

o autor, quanto maior o nível de escolarização, maior o tempo de retorno sobre o 

investimento feito; contudo, uma pessoa que investe em educação até quase aos 30 anos, 

cerca de 20 anos, espera até aos 50 anos para obter uma taxa de retorno favorável ao 

investimento feito. Com efeito, o retorno não é imediato, o que dificulta ainda mais o 

vislumbrar de um poder económico efetivo. Isso tem como consequência que os mais 

jovens, auferindo uma remuneração menor, optem pelo emprego e não pelo investimento 

nos estudos.  

Ainda sobre o tema do retorno do investimento e suas possibilidades, Ribeiro 

(2006), após análise dos dados da PNAD de 1996, conclui que, no que diz respeito à 

mobilidade socioeconómica, esta é mais difícil para pessoas pardas e negras, com idades 

compreendidas entre os 25 e os 64 anos. Para estes dois grupos, essa mobilidade é ainda 

mais inatingível, quando comparada com a dos brancos das classes sociais mais altas. No 

seu estudo, Ribeiro (2006) chegou à conclusão que as hipóteses de mobilidade social de 

homens brancos com 10 ou mais anos de escolaridade são até três vezes superiores às de 

pessoas pardas e negras. Na sua opinião, essa discrepância deve-se à existência de 

preconceitos raciais, o que constitui um paradoxo, num país cuja origem tem, também, 

raízes no continente africano.  

O preconceito racial, em pleno século XXI, remete-nos para um conjunto de 

questões sociais. Os baixos rendimentos e as raras perspetivas de crescimento económico 

e de mobilidade do indivíduo e da sua família fazem com que a sua probabilidade de 

ascensão seja cada vez menor, já que os indivíduos têm de trabalhar para o sustento e não 

para o investimento numa educação que, futuramente, lhes garanta um retorno, sendo 

forçados a entrar, cada vez mais cedo, no mercado de trabalho.  

Neste contexto, Neri (2009), numa investigação centrada nas cidades de São 

Paulo e Porto Alegre, conclui que, quanto maior a possibilidade de emprego, maior a 

hipótese de o aluno abandonar a escola. Concretamente, no que diz respeito à cidade do 

Rio de Janeiro, a situação apresenta aspetos positivos e negativos porque, como não há 

uma oferta de emprego em larga escala, os alunos não se sentem tão motivados à evasão. 

Curiosamente, poder-se-ia pensar que numa cidade de pequena dimensão, dotada de 

escolas e mobilidade de acesso, a percentagem de evasão pudesse ser menor.  
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Para González (2006) e Christle, Jolivette e Nelson (2007), alguns fatores são 

determinantes para a permanência do aluno na escola, nomeadamente a confiança e 

relação existente entre discentes e docentes. Efetivamente, uma relação pautada pela 

confiança e identificação, dá lugar a um mais forte sentimento de pertença entre aluno e 

escola, e este vê no professor um elo e uma referência positivos. Mas o contrário também 

é verdadeiro, principalmente quando o professor deixa transparecer antagonismo ou 

indiferença pelo aluno. Infelizmente, esta é uma situação recorrente em escolas pequenas, 

onde existe uma relação direta entre professor, alunos, e os restantes profissionais do 

estabelecimento e a falta de interesse relativamente ao aluno e aos seus problemas e 

necessidades se torna mais notória.  

As “punições” também são assinaladas pelos referidos autores como um fator de 

afastamento dos alunos relativamente à instituição. No mesmo sentido, Niemann (2008) 

refere o baixo rendimento dos alunos e o posicionamento das instituições face aos 

resultados; reações negativas podem gerar incentivos negativos, criando um sentimento 

de derrota e desmotivação (González, 2006; Niemann, 2008; Christle, Jolivette & Nelson, 

2007). No contexto das atitudes negativas e da desmotivação, importa mencionar a 

família como base estrutural para a permanência do aluno na escola, ao invés da sua 

entrada precoce no mercado de trabalho; por outras palavras, a família representa um 

papel fundamental na opção do aluno pelo trabalho em detrimento da opção pela escola.  

Em concordância com o PNUD (2010), os valores que os indivíduos adquirem 

em determinado momento podem, ou não, ser efetivamente aplicados nas suas práticas, 

no decorrer da sua história de vida. Porém, a escolha desses valores em função da 

importância que lhes atribuem pode modificar a sua perceção da realidade e a forma como 

com ela se relacionam. Esses valores e o seu grau de importância podem resultar no 

estabelecimento de critérios sociais que serão responsáveis pela conduta dos indivíduos 

a nível pessoal e social.  

Além dos valores, todo o contexto criado sobre os critérios e atitudes permitirá 

ao jovem ou ao adulto tomar decisões mais assertivas quando questionado socialmente 

acerca das suas escolhas e decisões referentes à escola. Desta forma, os valores 

influenciam e são, por sua vez, influenciados por normas, aspetos culturais e 

comportamentos, sendo os últimos, por sua vez, influenciados por ações observadas, 

podendo ser positivos ou negativos (PNUD, 2010).  
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As atitudes de um indivíduo situam-se a um nível concreto, e referem-se às 

decisões tomadas quando se leva em consideração o conjunto de valores que o referido 

indivíduo tem com respeito a uma dada situação. As referências e exemplos obtidos a 

partir das ações conduzem à interiorização de valores que se tornaram comuns. Segundo 

o Relatório de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2010), apesar de os valores serem 

aprendidos durante a infância, não podem ser ensinados, na medida em que a sua 

aprendizagem ocorre através da observação; fazem parte do meio social e cultural em que 

a criança ou o adolescente estão inseridos no seu dia-a-dia. Se os valores são transmitidos 

e aprendidos com base em exemplos observados, como alterar o contexto na perspetiva 

dos valores, no ciclo e contexto em que vive o aluno? A resposta pode passar pela escola.  

[...] ‘Práticas parentais negativas’, […] podem prejudicar o aprendizado de 

valores e conduzir a comportamentos antissociais nas crianças e adolescentes, como 

vandalismo, brigas de rua, fugas de casa, evasão escolar ou agressividade. Dentre as 

práticas parentais negativas mais comuns, podemos citar a negligência. (PNUD, 2010, 

p. 107). 

Parece, portanto, haver um consenso de autores como Niemann (2008) e Neri 

(2009) sobre o papel determinante da família na proficiência do aluno e na sua 

permanência na escola. Na base da decisão de abandonar a escola antes da conclusão 

dos ciclos estão diversos motivos, mas, principalmente, a vontade ou necessidade de 

arranjar trabalho, o que pode gerar inúmeros prejuízos pessoais e sociais, relacionados, 

inclusivamente, com a saúde do jovem na sua vida adulta. Os jovens que não concluem 

o ciclo básico de educação tendem a sofrer de problemas cardiovasculares, despendem 

mais dinheiro em cuidados de saúde e vivem, em média, nove anos menos do que os que 

concluíram o ensino médio, de acordo com Niemann (2008).  

Quando se equaciona o problema pedagógico do ponto de vista da saúde, a 

questão torna-se ainda mais grave. Ao abandonar a escola antes de completar a 

escolaridade para ingressar no mercado de trabalho o jovem está sujeito a ganhar menos 

que os seus colegas que concluíram o Ensino Médio. Ganhando menos, paga menos 

impostos, logo, o Estado arrecada menos. No futuro, este indivíduo gastará mais em 

cuidados de saúde e, não tendo condições socioeconómicas para o fazer, tornar-se-á mais 

um cidadão a depender da emergência e atendimentos público médico e social, uma 

situação que tenderá a repetir-se na geração dos. seus filhos.  
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Observando os dados apresentados no Gráfico 1, verifica-se como a ausência 

de formação no Ensino Médio se repercute diretamente na família e na vida adulta. 

 

Gráfico 1– Remuneração mensal ao longo da vida por nível de escolaridade – Brasil 

 

Fonte: GESTA - Políticas públicas para redução do abandono e evasão escolar de jovens - 2015 

 

De acordo com o gráfico 1, percebe-se quão significativas a permanência e 

continuidade da educação são e como poderão influenciar diretamente a remuneração ao 

longo da vida, o poder de compra e a participação da PEA na região, corroborando  os 

estudos de Neri (2009).
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CAPÍTULO 4 

OS DOCENTE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

______________________________________________________________________ 

A evasão escolar de alunos do Ensino Médio em escolas estaduais do bairro da Tijuca – 

Brasil: A visão dos gestores escolares. 
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CAPÍTULO 4 – OS DOCENTES NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

Ensinar é um exercício de imortalidade. De 

alguma forma continuamos a viver naqueles 

cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela 

magia de nossa palavra. O professor, assim, não 

morre jamais. 

(Rubem Alves) 

 

Neste capítulo, abordar-se-á o papel do professor, no Brasil, em especial no Rio 

de Janeiro, a legislação que rege a profissão e os incentivos de que é objeto, não 

esquecendo nunca que se trata de um profissional que, apesar de ser homenageado com 

uma data comemorativa, exerce uma atividade pouco ou nada reconhecida. Por acreditar 

na educação, viver da educação e pela educação, a autora deste estudo gostaria de, nas 

páginas que se seguem, descrever uma realidade assaz diferente daquela que será retratada 

relativamente ao Rio de Janeiro, e ao bairro da Tijuca, e que é, de resto, comum a tantas 

outras escolas brasileiras. Mas factos são factos e é isso que interessa num trabalho desta 

natureza. 

 

4.1 – Breves considerações sobre o conceito de educar 

Segundo Libâneo (1985), o termo educar, do latim educare, significa conduzir 

de um estado ao outro, mudar a direção do que pode ser suscetível de educação. Educar 

pode ser um ato social que corresponde à influência de um “educador” sobre um 

“educando”. Assim, pode ser um ato social, desde que o outro esteja disposto a aprender, 

e a aceitar a mudança, pois, após a aquisição de conhecimento, o indivíduo dificilmente 

voltará a ser o que era anteriormente. Nas sociedades tribais, o conhecimento era – em 

determinados lugares do globo ainda é – passado de geração em geração, dos mais velhos 

para os mais novos, como modo de sobrevivência, para que a cultura não se perdesse e a 

identidade se mantivesse. Logo, educar é um ato histórico-social, tendo por base uma 

determinada metodologia. 
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Na antiga Grécia, não muito diferente do que acontecia entre as tribos indígenas 

de África ou das Américas, o conhecimento provinha dos mais idosos, que tinham por 

objetivo passar a sua sabedoria e experiência às novas gerações e estava a cargo dos 

filósofos que punham especial ênfase na História e política locais.  

Para o filósofo grego Sócrates (apud Platão, 1991)9, o conhecimento só podia ser 

alcançado por intermédio da razão e da educação, devendo cada indivíduo conhecer-se a 

si mesmo, o que implica ter consciência da sua ignorância. 

No século V a.C., Platão (1991) defendia que o homem deveria ser construído, 

em termos de intelecto, pela educação libertadora, o que lhe permitiria sair da inércia 

causada pela ausência de conhecimento, despertando para a condição de aprendizagem 

por iniciativa pessoal.  

Entretanto, no séc. IV a.C., Aristóteles (199110) defendia que o objetivo da 

educação para o ser humano era a plenitude sobre a satisfação, desenvolvendo as suas 

faculdades físicas, morais e intelectuais. Na sua opinião, a educação ancestral, no âmbito 

da família, era insubstituível. Curiosamente, entre os romanos, o postulado era diferente; 

estes defendiam a prevalência do intelecto e da moral sobre os hábitos. Deste modo, a 

ética sobrepunha-se ao conceito base de formação familiar.  

No período da Renascença inglesa, Francis Bacon (apud Cortella, 2014) defendia 

que o crescimento intelectual se fazia a partir do conhecimento académico que permitia 

ao homem evoluir. Para Bacon, saber é poder, o que leva Cortella (2014) a interrogar-se 

acerca do que fazem os profissionais da educação ou da informação com esse poder.  

Ao mesmo tempo que Bacon se posicionava sobre o caráter do conhecimento 

académico, Locke (1999)11 defendia que a educação é parte do direito à vida, pois só 

assim se poderá formar seres conscientes, livres, e senhores de si mesmos. Uma ideia que 

Cortella (2014) subscreve inteiramente, ao considerar que conhecimento e formação 

servem para fazer crescer a vida, sendo o primeiro parte integrante da segunda. 

Nesta linha de pensamento, no século XVIII, Kant (apud Cortella, 2014, p. 52) 

postulava que “[se] avalia a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas 

que ele é capaz de suportar”.  

                                                           
9 A data referida corresponde, naturalmente, à data da edição consultada.  
10 A data referida corresponde, naturalmente, à data da edição consultada. 
11 A data referida corresponde, naturalmente, à data da edição consultada 
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Piaget (1984) defende, na sua obra, que a educação deve, entre tantos aspetos da 

formação e elevação do indivíduo, nas suas diversas fases, promover o crescimento 

criativo e autónomo e, por consequência, crítico, do mundo.  

Para Paulo Freire (1980), a educação é dinâmica e evolucionista; o crescimento 

do pensamento ocorre a partir do momento em que tanto docente e discente estão abertos 

ao mundo e às inovações deste processo acelerado e inovador do conhecimento. A visão 

de Freire comporta duas formas de pedagogia: a pedagogia dos dominantes, em que a 

educação tem uma função de domínio sobre o outro; e a pedagogia do oprimido, em que 

ela surge como prática libertadora. Desta forma, é lógico que o oprimido a use como 

estratégia de transformação da sua realidade, garantindo o acesso a uma vida melhor.  

Em todos os momentos, Freire (2001) declarou-se a favor da educação e do seu 

papel na construção da liberdade e da autonomia individuais.  

Do mesmo modo, o ato de educar pode ser entendido como um ato singular, mas, 

ao mesmo tempo, coletivo, que converge na visão da mudança do todo; compreendendo 

as diferenças e especificidades pessoais e da comunidade, tornando claro que as 

diferenças podem ser, simultaneamente, forças e fraquezas, transformando e 

desenvolvendo laços solidários entre as partes envolvidas.  

Sob o ponto de vista conceptual, a educação absorveu as influências de teorias 

filosóficas como o nativismo e o empirismo.  

O primeiro era entendido como o desenvolvimento das potencialidades interiores 

do homem, cabendo ao educador, apenas, contribuir para a sua exteriorização; o segundo 

era o conhecimento que o homem adquiria através da experiência (Martins, 2004, p. 13).  

John Dewey (apud Aranha, 2006, p. 32), referindo-se ao processo educativo, 

afirma que ele é o seu próprio fim (o fim não é prévio, nem último, mas deve ser interior 

à ação). Nesta mesma linha, Ciriglioano (apud Aranha, 2006, p. 32) acredita que “no viver 

diário, vida, atividade e fim se confundem. Os pais criam os seus filhos para torna-los 

adultos? Ou a sua criação é parte da vida deles e de seus próprios filhos?” Ambos os 

autores apontam para a continuidade da educação, indo além da obrigatoriedade. Esta 

deve ser a função da escola, tendo em conta a vivência do indivíduo sobre todos os aspetos 

culturais e familiares que o influenciem ao longo da vida. O que faz da educação um 

processo de evolução contínuo.  
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Nesta visão pedagógica, histórica e social; Aranha (2006, p. 34) defende que 

“educar é uma prática social intencionada, isto é, antecedida por um projeto teórico 

consciente que visa a mudanças de comportamentos, não só do educando, mas também 

do educador e na sociedade. Daí podermos considerar a ciência pedagógica inserida em 

um processo histórico-social sempre renovado e que nunca termina”. A ciência 

pedagógica forma o ato de educar e a educação acontece em qualquer sociedade e é 

responsável pela sua manutenção e imortalização. A cultura é passada de geração em 

geração, associada ao modo de ser, estar e agir; é necessária à convivência e ao 

aperfeiçoamento do indivíduo no seu grupo ou sociedade.  

De acordo com Cortella (2014), educar é partilhar, por isso, defende a ideia que o 

capital do educador vai muito mais além da transmissão de conhecimento; ele possui a 

força da vitalidade, numa comunidade para a qual a sua atividade representa a 

possibilidade de melhorar as condições de vida, sendo um dos caminhos mais fortes para 

a socialização.  

Também Moran (2011)) define o ato educativo como algo mais do que a mera 

transmissão de conteúdos entre professor e aluno. É um ato que deve ser colaborativo, em 

que professores e alunos ensinam e aprendem mutuamente, tornando a tarefa de aprender 

um hábito para toda a vida. Um dos inúmeros papéis do professor é a ação de filtrar e 

direcionar as especificidades do indivíduo, contribuindo para o desenvolvimento da 

sociedade a partir das escolhas assertivas de cada aluno, do papel ético social e das suas 

espectativas no processo da vida adulta e nas etapas seguintes, em que os seus 

ensinamentos serão postos em prática.  

Olhando para a história da educação, conclui-se que as trajetórias educativas se 

replicaram ao longo dos séculos e que, de um modo geral, os conceitos de educação e a 

forma como a escola é organizada permanecem no mesmo formato até aos dias de hoje, 

baseados no pensamento expresso por Comenius (2002)12, no século XVII. Com efeito, 

não apenas a organização da estrutura, do espaço, do tempo, e do formato ainda se 

assemelham, como também a divisão de calendário e fracionamento de horários pré-

determinados por disciplinas segue o mesmo padrão. Comenius advogava que os jovens, 

sem distinção, pudessem receber uma instrução estruturada em etapas, orientadas pelo 

                                                           
12 A data referida é a da edição consultada. A obra original foi publicada em 1657. 
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ciclo do tempo e de forma global, que lhes permitisse apreender, de forma lúdica, diversos 

conteúdos pertinentes não só para a instrução académica, mas para toda vida.  

As mudanças que ocorreram na organização da escola ao longo dos séculos foram 

no sentido de adaptação às transformações económicas e sociais. Assim, as mudanças 

sociais, culturais, políticas e a transformação das famílias fazem parte do processo 

educativo e da influência que estes modelos tiveram diretamente no processo educativo, 

e na formação de docentes e discentes para as inovações tecnológicas e para as exigências 

da sociedade moderna. Todos os atores são responsáveis pelo desenvolvimento, 

crescimento e permanência da estrutura pedagógica e social, pela construção das novas 

sociedades e pelo desenvolvimento pleno da história do conhecimento e transmissão 

pedagógica.  

 

4.2 – História do Ensino Médio e seu enquadramento legal  

A Educação Básica termina no final do ciclo básico, denominado Ensino Médio, 

o qual, devido à padronização da idade, se dá entre os 15 e os 17 anos; período 

fundamental na formação de valores e hábitos do futuro cidadão adulto no exercício pleno 

da cidadania. Para que esse período na vida do jovem seja de facto concreto, importante 

e eficaz, tem de haver um planeamento constante, obrigatoriamente assente na 

participação e colaboração de todos os envolvidos no processo educativo: entidades 

responsáveis, comunidade, docentes e discentes. É de suma importância que os 

professores proponham ações, no âmbito do Ensino Médio, que agreguem os conceitos 

pedagógicos subjacentes às disciplinas e tragam a comunidade em que a escola está 

inserida para a cidadania.  

Numa perspetiva histórica (UNESCO, 2009), foi a reforma educativa conhecida 

pelo nome do Ministro Francisco Campos que regulamentou e organizou o Ensino 

Secundário, e o Ensino Profissional e Comercial (Decreto nº 18.890/31), modernizando 

o Ensino Secundário a nível nacional. Apesar de modernizadora, essa reforma não 

rompeu com a tradição de uma educação voltada para as elites e setores emergentes da 

classe média, tendo sido concebida para orientar os alunos no sentido de frequentarem 

cursos superiores.  

Em 1942, por iniciativa do já referido Ministro Gustavo Capanema, foi instituído 

o conjunto das Leis Orgânicas da Educação Nacional, que configuraram a denominada 
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Reforma Capanema: a) Lei orgânica do ensino secundário de 1942; b) Lei orgânica do 

ensino comercial de 1943; c) Leis orgânicas do ensino primário de 1946.  

As leis orgânicas consagraram o objetivo do Ensino Secundário de formar as elites 

condutoras do país, e o ensino profissional voltado para as necessidades emergentes da 

economia industrial e da sociedade urbana. Nessa reforma, o Ensino Secundário mantinha 

dois ciclos: o primeiro correspondia ao curso ginasial, com duração de 4 anos, destinado 

ao ensino de fundamentos; o segundo correspondia aos cursos clássico e científico, com 

duração de 3 anos, visando consolidar a educação ministrada no ginasial. O Ensino 

Secundário, por um lado, e o Ensino Profissional, por outro, não tinham pontos de 

contacto entre si nem propiciavam circulação de estudos, o que só veio a ocorrer na 

década seguinte. 

Em 1950, a equivalência entre os estudos académicos e os profissionais foi uma 

mudança decisiva que estabeleceu a articulação entre os dois tipos de ensino. A Lei 

Federal nº 1.076/50 permitiu que alunos que tivessem concluído cursos profissionais 

pudessem prosseguir cursos superiores, desde que fizessem prova de possuírem os 

requisitos indispensáveis em termos de conhecimento para frequentar os cursos 

pretendidos. 

 Na década seguinte, foi aprovada a plena equivalência entre os cursos, com a 

equiparação, para todos os efeitos, do ensino profissional ao ensino propedêutico, 

efetivada pela primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 4.024/61). 

Como já foi referido, inicialmente, a educação estava ou direcionada para as elites, 

ou destinava-se a formar a mão-de-obra de que o processo industrial, em curso no país, 

necessitava. As duas vertentes eram estanques, tendo sofrido algumas mudanças a partir 

de 1950. A LDB de 61 concede aos jovens, no final do ciclo básico, a possibilidade de 

ingressarem no Ensino Superior. 

No período do golpe militar de 1964 – 1985, a educação era um fator de 

desigualdade social; por um lado, havia o ensino profissionalizante que se destinava à 

população em geral, como forma de suprir as necessidaded de mão-de-obra técnica do 

mercado de trabalho, em pleno processo de crescimento económico; por outro lado, havia 

uma educação para as elites, de acordo com os interesses e objetivos da classe dominante 

(MEC., 2013, p.153 – 154). 
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A Lei nº 5.692/71 reformou a Lei nº 4.024/61 no que se refere ao, então, ensino do 

1º e 2º graus. Ocorreu aqui uma transposição do antigo ginasial, até então considerado 

como fase inicial do Ensino Secundário, para constituir-se na fase final do 1º grau de oito 

anos. Para o 2º grau (correspondente ao atual Ensino Médio), a profissionalização torna-

se obrigatória, supostamente para eliminar o dualismo entre uma formação clássica e 

científica, de preparação para o Ensino Superior e, outra, profissional (industrial, 

comercial e agrícola), além do Curso Normal, destinado à formação de professores para 

a primeira fase do 1º grau.  

A obrigatoriedade de obtenção de habilitação profissional significou para o ensino 

público a perda de identidade que o 2º grau passara a ter, propedêutica para o Ensino 

Superior, ou de conclusão do curso profissional, o que resultou na dualidade entre 

orientação educacional profissional e orientação educacional conteudista e propedêutica. 

Volvida uma década, foi publicada a Lei nº 7.044/82, tornando facultativa essa 

profissionalização, no 2º grau. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei Federal nº 9.394, 

foi publicada em 1996 e continua a ser alvo de sucessivas alterações e adendas. Define o 

Ensino Médio como uma etapa da Educação Básica, constituída pela Educação Infantil, 

pelo Ensino Fundamental e pelo Ensino Médio. Das alterações de que tem sido objeto, 

destaca-se, aqui, as introduzidas pela Lei nº 11.741/2008, que redimensionou, 

institucionalizou e integrou as ações da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Profissional e Tecnológica. Foram 

alterados os artigos nºs 37, 39, 41 e 42, e acrescido o Capítulo II do Título V com a Seção 

IV-A, denominada “Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio”, e com os artigos 

36-A, 36-B, 36-C e 36-D. 

A referida lei incorporou o essencial do Decreto nº 5.154/2004, sobretudo no que 

toca à possibilidade de o Ensino Médio ser integrado com a Educação Profissional 

Técnica, contrariamente ao disposto anteriormente pelo Decreto nº 2.208/97.  

A LDB define como finalidades do Ensino Médio a preparação para a 

continuidade dos estudos, a preparação básica para o trabalho e o exercício da cidadania. 

Determina, ainda, uma base nacional comum e uma parte diversificada para a organização 

do currículo escolar. 
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Os avanços da LDB 9394/96 mostram a crescente importância da educação e, em 

particular, do Ensino Médio. A formação dos currículos tornou-se mais flexível, levando em 

consideração as diferenças entre as várias regiões geográficas que compõem o país e as culturas 

distintas que formam a sua matriz (MEC., 2013, p.154). 

Na sequência da LDB, foram formuladas as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio, em 1998, que destacam que as ações administrativas e pedagógicas 

dos sistemas de ensino e das escolas devem ser coerentes com princípios estéticos, 

políticos e éticos, abrangendo a estética da sensibilidade, a política da igualdade e a ética 

da identidade. Postulam que as propostas pedagógicas sejam orientadas para 

competências básicas, conteúdos e formas de tratamento dos conteúdos previstos pelas 

finalidades do Ensino Médio.  

Os princípios pedagógicos da identidade, diversidade e autonomia, da 

interdisciplinaridade e da contextualização são adotados como estruturantes dos 

currículos. A base nacional comum organiza- se, a partir de então, em três áreas de 

conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Mesmo 

considerando o tratamento dado ao trabalho didático-pedagógico, com as possibilidades 

de organização do Ensino Médio, tem-se a perceção que tal discussão não chegou às 

escolas, continuando a verificar-se a existência de conteúdos sem qualquer articulação 

com o contexto do aluno ou com as restantes componentes das áreas de conhecimento, e 

o não cumprimento das finalidades propostas para esta etapa de ensino, constantes da 

LDB.  

As mudanças na legislação possibilitaram uma maior liberdade às escolas, mas 

converteram-nas em escolas com diferentes graus de ensino, consoante a gestão e os 

discentes, as suas autonomias pedagógicas, os seus projetos e sua motivação junto da 

comunidade. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(MEC., 2013, p.154): 

A definição e a gestão do currículo inscrevem-se em uma lógica que se dirige, 

predominantemente, aos jovens, considerando suas singularidades, que se situam em 

um tempo determinado. Os sistemas educativos devem prever currículos flexíveis, com 

diferentes alternativas, para que os jovens tenham a oportunidade de escolher o percurso 

formativo que atenda seus interesses, necessidades e aspirações, para que se assegure a 

permanência dos jovens na escola, com proveito, até a conclusão da Educação Básica. 
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Pesquisas realizadas com estudantes mostram a necessidade de essa etapa educacional 

adotar procedimentos que guardem maior relação com o projeto de vida dos estudantes 

como forma de ampliação da permanência e do sucesso dos mesmos na escola. Estas 

Diretrizes orientam-se no sentido do oferecimento de uma formação humana integral, 

evitando a orientação limitada da preparação para o vestibular e patrocinando um sonho 

de futuro para todos os estudantes do Ensino Médio.  

Esta orientação visa à construção de um Ensino Médio que apresente uma 

unidade e que possa atender a diversidade mediante o oferecimento de diferentes formas 

de organização curricular, o fortalecimento do projeto político pedagógico e a criação 

das condições para a necessária discussão sobre a organização do trabalho pedagógico. 

Compreende-se, assim, quão inovadoras são as definições para o Ensino Médio. 

Nos últimos quinze anos, em plena era informática, assistiu-se a uma mudança da 

sociedade, que se processou a um ritmo mais rápido do que a legislação previa, e muito 

mais eficiente do que as estruturas escolares públicas possibilitam. Pelo que o professor 

tem de ser capaz de criar seu próprio planeamento, focando-se na sua área escolar, na 

comunidade, e na forma de atrair os jovens às escolas. Estas, por sua vez, podem e devem 

inovar os seus currículos, tonando-os mais atrativo para um público que, no dizer de Neri 

(2009), afirmam não quererem estar na escola. 

 

4.3 – Formação de professores após a publicação da Lei 9 9394/96 

A Lei 9 9394/96 alterou, também, a formação de professores, não apenas no que 

toca à sua participação no planeamento de cursos, mas em termos da sua formação 

académica. As alterações não foram imediatas e foi estabelecido um prazo até 2002 para 

que o processo de criação da licenciatura fosse concluído e aprovado pelo Conselho 

Superior de Educação (Gatti & Barreto, 2009). Os anos que se seguiram à aprovação da 

Lei 9.394/96 de 20 de dezembro foram anos de tensão, desencadeada pelos seguintes 

artigos da Lei: 

Art.º 62 – A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio, na modalidade Normal.  

Art.º 63 - Os Institutos Superiores de Educação manterão: I. cursos de 

formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, 
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destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do 

ensino fundamental; II. programas de formação pedagógica para portadores de diplomas 

de educação superior que queiram dedicar-se à educação básica; III. programas de 

educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis.  

Considerando as normas atrás transcritas, a mudança no cenário foi positiva para 

a educação, pois, inicialmente, as exigências de formação académica contemplavam 

apenas a licenciatura curta e, a partir desse momento, iniciou-se a licenciatura plena, 

possibilitando aos professores adaptarem os seus currículos aos parâmetros dos dez anos 

subsequentes. O governo incentivou, inclusivamente, algumas faculdades a reduzirem o 

montante do valor a pagar pelos alunos pelos cursos de licenciatura, concedendo 

incentivos fiscais a essas instituições, devido à procura crescente nos anos que se 

seguiram à LDB.  

Apesar disso, continua a haver um número considerável de professores a exercer 

sem formação adequada, particularmente nas regiões mais afastadas dos grandes centros, 

onde a oferta de cursos universitários é pequena e a procura por mão-de-obra 

normalmente baixa, face ao número de habitantes por município e à preocupação do 

governo quanto ao investimento em educação.  

É possível dizer que houve como que uma “invasão” das universidades em 

termos da procura por cursos de licenciaturas, muitos deles reconhecidos pelo MEC ao 

longo do seu exercício, o que não abona muito em favor da sua eficácia e levanta a 

questão de saber se os professores têm, efetivamente, uma formação qualificada para 

educarem os nossos jovens. Uma situação que se torna preocupante quando se consulta 

as estatísticas e se constata que 22% dos professores em exercício não têm formação. 

Trata-se, com efeito, de um número bastante expressivo.  

Certamente que a oferta educativa aumentou, mas isso não basta; é preciso 

refletir sobre a qualidade da formação de professores e as condições de obtenção das 

licenciaturas, o que passa, frequentemente, por questões como os baixos valores das 

mensalidades pagas pelos alunos para garantir um número elevado de matrículas.  

 

4.4 Necessidades do formador: informar-se e reformar 

Em 1990, as políticas educativas acompanharam o novo cenário 

mundial  da globalização ; novos modelos de estrutura económica foram 
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contemplados, de forma que o Estado transformou a nova era da comunicação e 

coprodução de uma nova era público-privada em maior acessibilidade e cooperação. 

Neste cenário, a educação tornou-se mais um produto da oferta do terceiro setor, em 

que há uma clara relação entre trabalho e educação, com lugar de destaque no discurso 

político, em geral, e no discurso pedagógico, em particular. 

Este novo contexto da educação é “[...] caracterizado como um patamar superior 

do capitalismo monopolista, no qual o conteúdo e a forma de organização do trabalho 

e da produção, bem como as relações de poder e as relações sociais, foram particularmente 

alterados [...]” (Oliveira, 2011, p. 91). 

A mudança mais significativa, como foi já referido no ponto 4.2, aconteceu na 

Educação Básica, e interferiu, diretamente, com a formação de professores para atuação 

nessa área básica, que acabou por influenciar todo o processo académico e de formação 

dos profissionais. 

As mudanças na formação e reformulação das atividades pedagógicas estão 

consignadas nos artigos 61 a 65 do Título VI - Dos Profissionais da Educação -

nomeadamente no artº. 61, onde se refere claramente a necessidade de adquirir 

conhecimento específico na área de atuação: 

A formação dos profissionais da educação, apresenta-se: 

– a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 

– a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 

capacitação em serviço; 

– o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de 

ensino e em outras atividades. (Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996)  

Como se depreende da leitura do referido artigo, há um conjunto de 

competências que devem obrigatoriamente fazer parte do novo perfil dos docentes, e, de 

acordo com o qual, o trabalho do professor é o de administrar as práticas pedagógicas, 

cabendo-lhe o lugar de “tarefeiro” (Kuenzer, 1999). O que deve esperar-se de um 

professor é que seja um profissional flexível, adaptável a novas e constantes mudanças. 

Para Kuenzer (1999, p. 166): 



114 
 

[Existem] modelos (de educação) que se diferenciam, dadas as concepções de 

educação e de sociedade que correspondem às demandas de formação dos intelectuais 

[...] demandas de formação de professores respondem a configurações que se originam 

nas mudanças ocorridas no mundo do trabalho e nas relações sociais, e configurações 

oriundas das diferentes posições que são assumidas em relação aos projetos 

apresentados pelo grupo que ocupa o poder a partir de determina- da correlação de 

forças.  

Sobre a discussão em torno da escola como princípio educativo, Gramsci (1991, 

p. 131) afirma que “[...] na escola, o nexo instrução-educação somente pode ser 

representado pelo trabalho vivo do professor [...]”. Tanto a formação inicial como a 

formação contínua devem facultar ao professor, para além de competências globalizadas 

e padrões pré-estabelecidos, a autonomia do processo de criação e formação. Gramsci 

(1991) chama atenção para a situação de precariedade da formação dos professores, ao 

destacar que “com novos programas, que coincidem com uma queda geral do nível do 

corpo docente, simplesmente não existirá mais ‘bagagem’ para organizar [...]” (Op cit., p. 

132). A participação ativa do aluno “só pode existir se a escola for ligada à vida” (ibid., 

p. 133). 

Assim, a educação de qualidade, com vista a formar professores e alunos investidos 

de autonomia, encontra-se comprometida. E é nesse sentido que se resgata o conceito de 

autonomia de Freire (1996): um princípio pedagógico para uma educação libertadora. A 

educação deve constituir, para quem a transmite e para quem a recebe, um ato de 

libertação de antigos modelos para novos padrões de análise do mundo, da cidadania e do 

seu papel na sociedade. 

Freire fala na participação de professores e educandos na “construção da própria 

presença” (1996, p. 19) no processo de ensino-aprendizagem, e realça a importância de 

ambos para a aquisição de conhecimento: 

[...]. Ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela 

qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não 

há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar das diferenças 

que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro [...]. (Freire, 1996, 

p. 23) 

É necessário compreender que a continuidade da formação no exercício 

pedagógico é insubstituível no processo de autonomização do profissional. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao defender a noção de 

“simetria invertida”, estabeleceu um novo padrão de profissional em que um dos 

principais princípios seria o de enaltecer a prática em detrimento da teoria, o que é 

compreensível: 

[...]. Evidencia a necessidade de que o futuro professor experiencie, como aluno, 

durante todo o processo de formação, as atitudes, modelos didáticos, capacidades e 

modos de organização que se pretende venham a ser concretizados nas suas práticas 

pedagógicas [...]. (MEC, 2001, p. 30-31) 

Outro documento digno de menção é o PNE 2014-2024 (Lei nº 13.005 de 25 

de junho de 2014), um conjunto de diretrizes, metas e estratégias que moldam a 

política educativa brasileira. Concretamente, as metas 15 e 1613 referem-se à formação 

inicial e à formação contínua de professores, reafirmando a necessidade de uma 

formação docente que “valorize a experiência prática”, retomando a lógica de valorização 

dos “saberes da experiência” relativamente ao conhecimento da área de atuação 

profissional. 

A Meta nº 15, em concreto, estabelece treze estratégias para a formação 

contínua, em que se procura: 

Assegurar o regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste PNE, política nacional de formação 

dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que todos os profissionais da 

educação, docentes, possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam. (MEC, 2014) 

Quanto à Meta nº 16, inclui seis estratégias, cujos objetivos, ainda no âmbito da 

formação contínua, são os de: 

                                                           
13 Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais 

da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 

educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da 

educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
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Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores 

da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os 

(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

(MEC, 2014) 

Está-se perante uma mercantilização da educação, visto que a procura traria 

problemas às universidades públicas, que se debateriam com a falta de condições para dar 

uma resposta adequada às novas metas, durante o período determinado pelo PNE.  

A estratégia 16.1 do PNE, por exemplo, prevê o dimensionamento da procura 

pela formação contínua em regime de colaboração (Federal, Estadual e Municipal), 

sendo, no entanto, omissa relativamente à forma e condições de concretização dessa 

formação. 

O discurso do MEC enaltece a educação de professores, com ênfase na formação 

contínua: 

1. em outros Artigos da LDB: Art. 63, manutenção de “[...] programas de educação 

continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis [...]”; Art. 67 

“[...] promoção da valorização dos profissionais da educação [...] aperfeiçoamento 

profissional continuado [...]” e, o Art. 80, que abre caminho para que o ensino a 

distância também seja um caminho para a formação continuada; 

2. no Parecer nº CNE/CP 009/2001 (BRASIL, 2001), que fundamenta as Diretrizes, 

a formação continuada aparece como atendimento “[...] a formação (que) deva ser 

complementada ao longo da vida [...]” (p.9); ao endossar os artigos da LDB que 

fazem referência à “relação entre teoria e prática” e no “aproveitamento da experiência 

anterior”, ao construir aprendizagens significativas junto aos futuros alunos; e, 

oferta de “programas de educação continuada” (p.14). Ao finalizar traz que “É ainda 

no momento de definição da estrutura institucional e curricular do curso que 

caberá a concepção de um sistema de oferta de formação continuada que propicie 

oportunidade de retorno planejado e sistemático dos professores às agências 

formadoras [...]” (p.58); 

3. nas Metas 1, 3, 4, 5, 7, 10 onde a formação continuada está presente quer 

promovendo a formação, incentivando práticas pedagógicas estruturadas a partir 

da relação teoria/prática, quer repensando currículos, ampliação de vagas e 

outros. 

Sobre os vários Programas oferecidos pelo MEC na formação, Gatti (2008, p. 58) 

refere que: 
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[...] muitas das iniciativas públicas de formação continuada no setor educacional 

adquiriram, então, a feição de programas compensatórios e não propriamente de 

atualização e aprofundamento em avanços do conhecimento, sendo realizados com a 

finalidade de suprir aspectos da má-formação anterior, alterando o propósito inicial 

dessa educação – posto nas discussões internacionais –, que seria o aprimoramento dos 

profissionais nos avanços, renovações e inovações de suas áreas [...].) 

Tendo em conta a ideologia das políticas de formação de docentes, Evangelista e 

Shiroma (2004, p.535) aventam que “[...] a política de profissionalização de professores 

e gestores, nos moldes em que vem sendo implantada, tem por objetivo não o aumento 

da qualificação do quadro do magistério, mas, sim, a sua desintelectualização para, desse 

modo, torná-los pragmáticos, diminuindo-lhes a capacidade de intervenção consciente 

[...]”. 

Gramsci (1991) questiona a dualidade do sistema escolar, caracterizado pela 

coexistência de projetos de educação diferenciados para classes sociais distintas, ao 

serviço da manutenção da ordem social hegemónica, assegurando a função reprodutora 

da atividade educativa (Magalhães, 2008). Gramsci (1991) chama a atenção para a 

existência de dois tipos de escola para dois tipos de classes de cidadãos: a escola 

desinteressada-do-trabalho, destinada às elites, com um programa humanista e de valores 

universais, expressamente desenhado para aqueles que não têm, necessariamente, o 

mercado de trabalho como única finalidade; e a escola interessada-do-trabalho, que aposta 

na profissionalização precoce, com um currículo pobre e pragmático, destinada ao grosso 

da população, com o objetivo de assegurar a satisfação das necessidades do mercado de 

trabalho. Neste contexto, o autor entende que o papel do educador deve ser o do 

intelectual orgânico das camadas populares, comprometido com a transformação das 

atuais condições políticas, socioeconómicas e sociais. 

A tessitura das políticas educativas destinadas a garantir a ordem social 

hegemónica subsidia a discussão sobre avanços e recuos no processo da formação 

contínua, que direcionam as políticas públicas existentes e são estruturadas por 

documentação e legislação. 

Observa-se um aumento do número de cursos de formação contínua dos 

profissionais da educação, mas, tendo em conta a o estipulado na LDB, não são suficientes. 
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Por outro lado, não obstante a preocupação com a formação, pouca importância tem sido 

dada à implementação de novos projetos, ou mesmo à orientação sobre formação. 

Efetivamente, não vale a pena discutir a continuidade do processo de formação antes dele 

arrancar, nem implementar a realização de uma nova formação se não existirem estruturas 

adequadas à sua concretização e ou apoio governamental.  

Estas questões são pertinentes para a compreensão dos objetivos da formação. E se 

é verdade que deve fazer parte dos objetivos de qualquer atividade profissional a procura 

pelo saber, não o é menos o facto que, em termos de docência, esses objetivos devem incluir, 

também, o esforço de aperfeiçoamento.  

A partir desse ponto, como diz Gatti (2008), é importante questionar a amplitude 

da formação contínua numa perspetiva crítica, refletindo sobre o modo como ela é 

concebida: 

[...] Sinalizamos que ora se restringe aos limites de cursos estruturados e 

formalizados oferecidos após a graduação, ou após ingresso no exercício do magistério, 

ora é tomado de modo amplo e genérico, como compreendendo qualquer tipo de 

atividade que venha a contribuir para o desempenho profissional – horas de trabalho 

coletivo na escola, reuniões pedagógicas, trocas cotidianas com os pares, participação 

na gestão escolar, congressos, seminários, cursos de diversas naturezas e formatos, 

oferecidos pelas Secretarias de Educação ou outras instituições para pessoal em 

exercício nos sistemas de ensino, relações profissionais virtuais, processos diversos, 

enfim tudo que possa oferecer ocasião de informação, reflexão, discussão e trocas que 

favoreçam o aprimoramento profissional, em qualquer de seus ângulos, em qualquer 

situação. (Op cit., p. 57) 

Pelo que se pode perceber, o descontentamento relativamente à formação contínua 

existente é constante, pelo que faz todo o sentido avaliar até que ponto a mudança de 

gestão escolar e a repetição de planeamentos são corresponsáveis pela constante 

insatisfação, atribuindo à falta de competência do docente a responsabilidade pelos maus 

resultados e justificando, desta forma, a existência de inúmeros cursos para “suprir” uma 

possível incapacidade. Talvez se o planeamento e os planos de curso estivessem de acordo 

com a realidade de cada escola, levando em linha de conta todos os aspetos que compõem 
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essa realidade, aprender faria sentido para os alunos e os profissionais trabalhariam de 

forma integrada com o contexto social e a região, desenvolvendo conceitso básicos de 

educação, como cidadania e ética.  

Severino (2003) lembra que, quando se fala na formação do educador, é preciso 

clarificar bem a questão, pois não se trata, apenas, da sua habilitação técnica, de adquirir 

e dominar um conjunto de informações e competências didáticas. Impõe-se acautelar a 

formação no sentido da formação humana no seu todo. 

[...] A complexidade da função social e profissional do educador implica muito 

mais, em termos de condições pessoais, do que outras profissões nas quais a atividade 

técnica do profissional tem uma certa autonomia em relação à sua própria qualificação 

pessoal. (Severino, 2003, p. 75) 

Deve criar-se condições para o amadurecimento profissional e pessoal do 

educador, a par do amadurecimento da sua personalidade, na procura pela concretização 

dos seus objetivos, nos planos científico e pedagógico, para que seja auspiciosa a 

incorporação dos processos de produção de conhecimento. 

O profissional empresta a sua experiência ao exercício regular do seu ofício; 

quando se destaca a formação contínua, os estudos têm mostrado como as experiências 

anteriores dos docentes – em termos de princípios e representações acerca do ensino e do 

papel do professor – têm sido um contributo importante para a profissionalização. Essas 

experiências prévias devem ser trabalhadas como um aspeto singular na trajetória do 

docente e abordadas como um fator linear sobre a construção de novos valores relativos 

à profissão. 

Para Sacristán (1999), a função do professor é mediada pela somatização de 

saberes construídos pela experiência acumulada na prática social e coletiva dos 

docentes. Os docentes criam ao longo de seu período profissional esquemas práticos 

para aplicar modelos de atividade, considerando cada uma das disciplinas. Para chegar 

à construção dessas práticas e/ou à aquisição dessas competências, é necessário entender 

a formação no sentido da formação humana no seu todo, pois “a complexidade da função 

social e profissional do educador implica muito mais, em termos de condições pessoais, 
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do que outras profissões, em que a atividade técnica do profissional tem uma certa 

autonomia em relação à sua própria qualificação pessoal. (Severino, 2003, p. 75) 

Os saberes da experiência não se apresentam como um corpo sistematizado de 

conhecimento, mas são partes constituintes da prática, formando um conjunto de 

representações a partir das quais o professor interpreta, compreende, e orienta a sua 

profissão e a sua prática quotidiana, em todas as dimensões (Sacristán, 1999). 

De uma forma crítica, verifica-se a existência de um pressuposto básico nos 

programas de formação contínua dos profissionais da educação, de acordo com a política 

de capacitação docente, elaborada pelos órgãos oficiais: enfatiza-se a preparação dos 

professores, subsistindo um discurso, percetível nas entrelinhas, sobre a sua 

incompetência, sedimentada por programas e projetos de capacitação redutores, cuja 

legitimação se dá através desse mesmo discurso (Souza, 2006; Candau, 1996; Arroyo, 

1996) Esse discurso serve de justificação a muitos cursos, presenciais ou não. 

[...]. É muito presente em nosso meio a crença de que basta o profissional da 

educação dominar e aplicar competentemente a sua atividade docente, 

determinadas habilidades técnicas, para que a relação pedagógica surta seus efeitos, 

independentemente de qualquer outra significação que não aquela funcionalmente 

implícita no puro conhecimento objetivo produzido pelas ciências. (Severino, 2003, 

p. 86) 

Severino (2003) critica o tecnicismo, tal como Gatti (2008, p. 63), que chama a 

atenção para o facto de que uma “[...] técnica também pode ser usada em contexto de 

ambiência não necessariamente tecnicista, e ao contrário, compor-se em um conjunto com 

intencionalidade transformadora [...]”. É notório que a imposição e rotulação de cursos de 

aperfeiçoamento considerados fundamentais se destina a disseminar a precariedade onde 

não existe, preconizando e credibilizando, como solução absoluta, cursos e 

complementações de horas. Urge analisar o intuito de tal propagação, a fim de perceber 

o seu alcance e eficácia. 

Com o desdobramento da legislação e a aprovação de diversos dispositivos legais, 

a formação contínua tem vindo a ser implementada na perspetiva do desenvolvimento 

profissional docente, através de parcerias com universidades, com os sistemas de ensino 
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público, Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, em coordenação com o 

MEC/SEB. Desta forma, associou-se à profissionalização a necessidade de efetivar a 

qualidade da educação, sintonizando-a com as orientações dos organismos internacionais. 

Isso é percetível em documentos do Banco Mundial (BM) (Gatti, 2008) que 

focalizam o caráter renovador da formação, face aos insucessos do sistema educativo. É 

notória a inspiração neoliberal do processo educativo, expresso no objetivo de produção 

da educação (De Rossi, 2001) que preconiza a educação como forma de capital da 

sociedade. (Souza & Ramalho, 2012) 

A formação contínua é, então, concebida como um investimento em capital 

humano individual, que proporciona a cada indivíduo a possibilidade de competir por um 

emprego no mercado de trabalho. Cabe ao professor, na ótica neoliberal, produzir mais, 

competir mais, através “[d]a incorporação de inovações tecnológicas que permitem 

reduzir o tempo de trabalho pago, aumentando, consequentemente, o tempo de trabalho 

não pago, pois assim maior será a produtividade do trabalho [...]”. (Saviani, 2007, p. 191) 

Tendo em conta a posição de Saviani (2007), a formação de um docente não se 

faz acumulando cursos, conhecimentos ou técnicas - não obstante serem uma mais valia 

positiva - mas pela reflexão do trabalho educativo- o que foi absorvido, o que pode, de 

facto, ser implementado - o objetivo do curso face à realidade dos alunos e da sua 

comunidade, à sua identidade pessoal e profissional, levando em conta as dificuldades na 

procura do significado no seio das suas aprendizagens ou do que aprende com as suas 

práticas. Para De Rossi (2001, p. 95): 

[...] Tais práticas contribuem para organizar algo que hoje tem encontrado pouco 

espaço: as bases do procedimento político e a essência da política, entendida como a 

organização da esfera pública na qual as pessoas ampliam sua comunicação, articulam 

suas opiniões e se unem para alcançar objetivos coletivos e interesses comuns. 

 

4.5 Remuneração pós formação contínua 

Como foi dito no ponto 4.3, a prática da formação contínua é comum na educação 

brasileira; podendo-se identificar a existência de um grande número de vagas; contudo, 

deve ter-se em atenção o grau de qualificação dos professores que exercem o magistério 

no Ensino Médio, já que a LDB possibilita o exercício da atividade com base em cursos 

para complemento de habilitações e pós graduações na área educativa, destinados a 

profissionais sem licenciatura, que é o grau universitário que possibilita o exercício do 

magistério no segundo segmento do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 
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A Tabela 6 identifica a formação dos professores em exercício ao nível do Ensino 

Médio, em 2003. 

Tabela 6 - Percentagem de professores da Educação Básica que possuem licenciatura na área em que 

exercem, no Ensino Médio – Brasil e regiões – 2009-2013 (Em %) 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

BRASIL 21,00 22,20 41,70 47,20 48,30 

NORTE 14,30 15,80 37,10 37,90 45,00 

NORDESTE 14,30 13,50 24,80 34,50 34,00 

SUDESTE 27,40 30,60 51,70 56,00 58,00 

SUL 20,40 20,40 58,80 58,40 58,10 

CENTRO 

OESTE 
22,70 24,00 41,30 40,50 39,50 

Fonte: MEC/Inep/DEED – Microdados Censo Escolar – Elaboração: Todos Pela Educação 

De notar que não é obrigatório ter uma licenciatura para poder exercer a profissão 

e, mesmo sem formação específica numa determinada disciplina, é possível lecioná-la, o 

que faz da formação contínua mais uma ferramenta de um processo que nem sempre 

garante a qualidade do ensino. 

A Tabela 7 ilustra a situação relativa às pós-graduações, um aspeto que, nas 

escolas públicas, influencia diretamente a remuneração do professor da Educação Básica, 

tendo em conta que o sistema educativo brasileiro se divide em Educação Básica e Ensino 

Superior.  

A Educação Básica, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 

9.394/96), passou a ser estruturada por etapas e modalidades de ensino, englobando a 

Educação Infantil, o Ensino Fundamental obrigatório de nove anos e o Ensino Médio. 

Nas escolas privadas, a conclusão de pós-graduações ou habilitações superiores promove 

uma competição pelas melhoras instituições escolares e uma melhoria em termos de hora 

aula.  
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Tabela 7 - Percentagem de professores da Educação Básica por escolaridade, por regiões e unidades da 

federação – 2013 (em %) 

  

 
    

Ensino Médio 

normal/ 

magistério 

Superior 

 Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio 

Total 
Com 

licenciatura 

Sem 

licenciatura 

Com pós- 

     graduação¹ 

BRASIL  0,3 11 13,9 74,8 65,4 9,4 30 

Região 

Norte 

 
0,6 17,6 16 65,7 60 5,7 19 

Rondônia  0,5 6,1 8,1 85,3 77,2 8,1 40,3 

Acre  2,6 21,2 9,8 66,4 61,7 4,7 21,9 

Amazonas  0,7 17,1 11,5 70,6 65,3 5,3 17,4 

Roraima  1,8 19,6 15,8 62,7 57,5 5,1 24,9 

 Pará  0,4 22,2 21,1 56,3 50,8 5,5 13,2 

Amapá  0,1 11,6 20,8 67,6 61,1 6,5 21,6 

Tocantins  0,5 8,8 11,2 79,6 74 5,6 23,5 

Região 

Nordeste 

 

0,4 16,7 22,9 59,9 51,3 8,6 24,5 

Maranhão  0,4 12,9 38,9 47,8 43 4,9 17,7 

Piauí  0,8 16,2 18,6 64,5 57,7 6,7 22,2 

Ceará  0,1 21,6 10,2 68,1 60,1 8 23,7 

Rio 

Grande do 

Norte 

 

0,4 14,3 12,5 72,8 61,4 11,4 25,8 

Paraíba  0,4 16,4 18,3 64,9 54,7 10,2 24,7 

Pernambuc

o 

 
0,4 12,7 23,7 63,2 55,3 7,8 25,3 

Alagoas  0,5 21,7 25,7 52,2 45,8 6,3 17,7 

Sergipe  0,4 9,1 13,4 77,1 66,3 10,8 30,4 

Bahia  0,5 19,3 26 54,1 42,7 11,5 29,7 

Região 

Sudeste 

 

0,1 6,4 10,8 82,7 72,3 10,4 28,7 

Minas 

Gerais 

 
0,1 7,7 9,3 82,8 73,7 9,1 31,3 

Espírito 

Santo 

 
0 6,2 3,1 90,7 77,4 13,3 71 

Rio de 

Janeiro 

 
0,3 5,3 24,6 69,8 58,8 11,1 18,9 

São Paulo  0,1 6,1 7,3 86,4 75,9 10,5 27 

Região 

Sul 

 
0,3 9,6 7,9 82,2 73,2 8,9 48,5 

Paraná  0,2 7,8 6 86,1 77,8 8,3 60 

Santa 

Catarina 

 
0,2 14,9 5,5 79,4 68,7 10,8 46,3 

Rio 

Grande do 

Sul 

 

0,5 8,1 11,6 79,7 71,3 8,4 37,7 

Fonte: MEC/Inep/DEED – Sinopse Estatística da Educação Básica.; MEC/Inep/DEED – Microdados Censo Escolar – Elaboração: 

Todos Pela Educação. 
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De acordo com a Tabela 7, a nível nacional, um grande número de professores, 

em 2013, detinha uma licenciatura. O Estado do Rio de Janeiro acompanhava a média 

nacional de 65,4%, com 58,8% de professores licenciados a exercer. Ressalva-se que, em 

termos de pós-graduação, o Estado do Rio de Janeiro, com 18,9%, ficou 

consideravelmente abaixo do valor nacional, que era de 30,0%, uma situação que tem 

certamente a ver com os custos associados a esse tipo de especialização, ou com visão do 

professor que não sente a necessidade de a fazer, uma vez que, na sua opinião, a formação 

contínua consegue colmatar as suas lacunas. 

A qualidade do ensino no Estado do Rio de Janeiro é a mais baixa, em valores 

percentuais, quando comparada com a dos restantes estados da região Sudeste. 

Uma profissão que se define pela aquisição e partilha de conhecimento deveria 

ser reconhecida pela importância da função que desempenha, mas, infelizmente não é o 

que acontece com os profissionais da Educação Básica. A função do professor está longe 

de constituir uma prioridade da educação. Apesar da importância do seu desempenho em 

termos económicos, políticos, e sociais, e do seu papel na preservação da cultura de um 

povo, aos professores nem sempre é reconhecido o seu valor.  Em termos de número, e 

dada a importância da sua função, os professores são uma das principais peças da 

economia de uma sociedade moderna, embora nem todos vejam a questão desta forma.  

É, pois, necessário, um maior investimento na sua qualificação, em especial 

daqueles que trabalham n a alfabetização. No Brasil, são justamente os alfabetizadores os 

que, regra geral, têm menor qualificação, o que pode justificar a evasão por parte dos 

alunos, principalmente no Ensino Médio. Assim, problemas que poderiam ter sido 

solucionados na educação primária, subsistem porque o profissional pode não estar à 

altura da tarefa, por falta de qualificação e incapacidade de perceção das dificuldades do 

aluno.  

A Tabela 8 mostra a discrepância de salários entre os Professores da Educação 

Básica e os de outras áreas, detentores de cursos superiores. 

:
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Tabela 8 - Rendimento médio dos professores da Educação Básica e de profissionais de outras áreas com curso superior – Setores público e privado – Brasil 2002-2013 (em R$ – valores de 

2013, deflacionados pelo INPC) 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 

Professores da Educação 

Básica 
1.802,98 1.592,60 1.571,55 1.621,51 1.771,08 1.725,02 1.769,14 1.751,48 1.903,37 1.972,68 2.015,53 

Profissionais da área das 

Ciências Exatas 
6.128,54 5.561,46 5.055,85 5.603,88 5.530,77 5.701,43 5.689,34 5.845,07 5.913,97 5.814,79 6.224,95 

Profissionais da área das 

Humanas 
4.402,09 4.043,29 3.919,02 3.725,52 4.128,62 4.322,53 3.895,88 4.163,43 4.118,20 4.136,93 4.180,41 

Profissionais da área da 

Saúde 
4.252,95 3.715,03 3.837,61 3.773,76 3.991,96 3.956,02 4.272,61 3.972,79 4.247,06 4.238,89 4.388,27 

Média de rendimentos 

dos profissionais com 

curso superior 

3.750,43 3.283,90 3.216,35 3.223,40 3.398,45 3.374,93 3.321,34 3.344,83 3.429,45 3.479,17 3.515,56 

            

Fonte: IBGE/ PNAD – Elaboração: Todos pela Educação, 2015 
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Como se pode ver pela referida tabela, os profissionais da área das Ciências Exatas 

ganhavam, em 2013, 3 (três) vezes mais que os profissionais de educação; os da área das 

Humanidades 2 (duas) vezes mais, os da área da Saúde, 2,2 (duas, duas) vezes mais e a 

média de vencimentos de profissionais com cursos superiores era 1,7 (uma, sete) vezes 

superior. Mesmo havendo um crescimento constante do valor da remuneração, ainda 

assim é baixo, comparando todas as categorias. 

Em termos numéricos, a partir de 2004 há um crescimento no valor total do 

rendimento dos professores, o que não acontece relativamente aos restantes profissionais. 

No entanto, continuam a estar desfasados, o que permite afirmar que estes profissionais 

continuamente procuram aumentar as suas habilitações como forma de aumentar o seu 

nível económico, já que nem todos têm apetência para enveredar pela gestão educativa, 

que, de resto, não tem de ser necessariamente considerada como plano de carreira. Com 

efeito, ser um bom professor não passa, obrigatoriamente, por ser um bom gestor.  

A valorização da carreira do professor tem pelo menos dois grandes 

componentes. O primeiro ponto, presente no PNE, trata da questão salarial. A meta é 

equiparar a média salarial dos professores à dos demais profissionais com formação 

superior. Atualmente, um professor ganha, em média, um terço do salário dos 

profissionais de Exatas, por exemplo. O enfrentamento dessa questão passa pela 

construção de planos de carreira que estimulem o professor a avançar em sua profissão, 

com uma perspectiva de desenvolvimento ao longo do tempo e de remuneração digna 

no início, meio e fim da vida profissional. Ao mesmo tempo, a Lei do Piso precisa ser 

definitivamente implantada, uma vez que ainda não é cumprida por muitos estados e 

municípios sete anos depois de sua promulgação.” (Todos pela Educação, p. 110) 
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CAPÍTULO 5 

PROPOSTA PARA O NOVO ENSINO MÉDIO 

______________________________________________________________________ 

A evasão escolar de alunos do Ensino Médio em escolas estaduais do bairro da Tijuca – 

Brasil: A visão dos gestores escolares. 
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CAPÍTULO 5 - PROPOSTA PARA O NOVO ENSINO MÉDIO 

O objetivo deste capítulo é o de apresentar a nova proposta do Ensino Médio 

consignada na lei a 16 de fevereiro de 2017, na tentativa de compreender cada uma das 

suas etapas, as suas exigências e as mudanças que ocorrerão no decorrer do período de 

que as escolas disporão para se adequar, considerando a formação do aluno, 

investimentos económicos, e parcerias, entre outros aspetos. 

Inovação educacional é um conjunto de intervenções, decisões e processos, com 

certo grau de intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar atitudes, ideias, 

culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas. E, por sua vez, introduzir, em uma 

linha renovadora, novos projetos e programas, materiais curriculares, estratégias de 

ensino e aprendizagem, modelos didáticos e outra forma de organizar e gerir o currículo, 

a escola e a dinâmica de classe (Carbonell, 2002, p.19). 

 

5.1 - Lei nº13.415 

A Lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017 refere-se às mudanças no Ensino 

Médio, prevendo, entre outros aspetos, o ensino integral, consignado no art.º 13: 

Fica instituída, no âmbito do Ministério da Educação, a Política de Fomento à 

Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. (Brasil, 16 de fevereiro 

de 2017). 

A educação em tempo integral envolve noções e conceitos específicos que exigem 

dos professores que a lecionam competências igualmente específicas, que obrigam a uma 

rigorosa formação e aperfeiçoamento. Espera-se que estes professores tenham um elevado 

nível de consciência e de exigência relativamente à sua prática profissional e 

compreendam como ela se reflete na vida dos educandos, de acordo com o princípio de 

que a exigência de que o educando é alvo será maior que as solicitações da instituição de 

ensino; o aluno transportará o seu conhecimento para o mercado de trabalho, e a 

responsabilidade do sucesso ou insucesso da sua atividade e da qualidade do seu trabalho 

será indiretamente atribuída ao professor.  

O termo educação deve ser sinónimo de qualidade. Se não houver qualidade – de 

conteúdo, humana, material, de bem-estar físico, de acompanhamento por parte da família 

– a passagem do aluno pela escola será apenas isso, uma passagem, um período de tempo 
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em que o aluno esteve na escola, mas não se sentiu parte dela. Se os requisitos atrás 

referidos forem tidos em conta, estar-se-á a formar cidadãos nas várias dimensões do 

conhecimento, capazes de revelar autonomia intelectual, cognitiva, física, emocional, 

ética e social, indivíduos plenos e com competências que lhes permitirão conhecer os seus 

deveres e direitos e usá-los ética, responsável e solidariamente. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº9394/96) recomenda, 

para o Ensino Médio, no seu artigo 24, parágrafo único, uma carga horária mínima anual 

de mil e quatrocentas horas, dando seguimento ao que estava já previsto na Lei 13.415 de 

2 de março, no seu artº. 24 (LDB/96): 

Art. 1º O art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: "Art. 24º I - a carga horária mínima anual será de oitocentas 

horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 

duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, 

quando houver; 

§ 1º A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser 

ampliada de forma progressiva, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, 

devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos 

mil horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017. (Lei 13.415 de 16 de 

fevereiro de 2017) 

O PNE vigente propõe vinte metas, sendo a 6ª meta: “oferecer educação em 

tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma 

a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação 

básica”. Esta meta aponta nove estratégias com o propósito de promover, com o apoio da 

União, a oferta de Educação Básica pública, em tempo integral, por meio de atividades 

de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusivamente culturais e 

desportivas, chamando, igualmente a atenção para a importância de aumentar 

progressivamente a jornada de trabalho dos professores numa única escola. 

Além disso, concebe, em regime de colaboração, um programa de construção de 

escolas com um padrão e mobiliário adequados ao ensino em tempo integral, pois o bem-

estar do aluno no espaço/local de ensino é fundamental para que este se sinta parte do 

processo de educação e encarado na sua globalidade. Este aspeto é particularmente 

importante em comunidades pobres, ou onde existem crianças em situação de 

vulnerabilidade social. 
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O PNE visa, também, a institucionalização e manutenção do programa nacional 

de ampliação e reestruturação das escolas públicas, através da instalação de pavilhões 

polidesportivos, laboratórios, salas de informática, espaços de atividades culturais, 

bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, casas de banho e outros equipamentos, e da 

produção de material didático e formação de recursos humanos para a educação em tempo 

integral. 

Das estratégias faz parte a proposta de fomentar a articulação da escola com os 

diferentes espaços educativos, culturais e desportivos e com equipamentos públicos, 

como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e 

planetários. De referir que a nova Lei que institui o sistema integral (Lei 13.415/17) teve 

em conta a oferta de cursos de formação de mão-de-obra, preconizando, no artº.4º: 

Art. 4º. O art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 

Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 

Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta 

de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a 

possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: 

 I - linguagens e suas tecnologias; 

II - matemática e suas tecnologias; 

III - ciências da natureza e suas tecnologias; 

IV - ciências humanas e sociais aplicadas; 

V - formação técnica e profissional. 

A legislação citada, bem como a anterior (Lei 9.394/96), demonstra uma 

preocupação com os sistemas organizacionais e estruturais das redes públicas de ensino 

em prol da oferta de educação em tempo integral. No entanto, oferecer educação em tempo 

integral não significa oferecer educação integral, pois, nem sempre mais tempo de 

permanência na escola se traduz em ações de natureza curricular visando a educação 

integral. Com efeito, o currículo deve ser alvo de especial atenção, para que possa ser 

dinâmico e apresentar propostas de inovação educativa. Isso mesmo está consignado na 

Lei 13.415/17: 

Art. 3º. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida do 

seguinte art. 35-A: 
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§ 7º Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do 

aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida 

e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. 

 

5.2 – Formação dos discentes 

Relativamente à formação dos alunos num sistema integral, a Lei 13.415 também 

visa a possibilidade e obrigatoriedade da formação técnica, justificando, assim, a carga 

letiva de mil e quatrocentas horas anuais, bem como parcerias entre o poder público, o 

privado e instituições universitárias de forma a suprir as dificuldades técnicas e ou as 

solicitações da área técnica indicada:  

§6º A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e 

profissional considerará: I - a inclusão de vivências práticas de trabalho no setor 

produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, 

quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem 

profissional; 

§ 8º A oferta de formação técnica e profissional a que se refere o inciso V 

do caput, realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá 

ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo 

Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino (Lei 13.415/17, 

art 4, §6º e §8º). 

Como o número de instituições escolares do Estado é maior do que o das 

universidades públicas, as Universidades Federais e Estaduais do Estado do Rio de 

Janeiro terão uma procura maior de atividades e ou colaboradores vinculados e ou 

direcionados para dar resposta às escolas, colocando-se a questão de quem irá suportar 

os custos do ensino técnico não cobertos pelo orçamento da União, num período de dez 

anos, conforme estipulada no artº.13. 

No que diz respeito às instituições privadas, a questão também se põe, embora 

as parcerias sejam mais objetivas, ficando a cargo das instituições a negociação sobre a 

quem alocar os custos do convénio, de manutenção de laboratórios, material extra e mão-

de-obra. 

O tempo integral é de fundamental importância para o desenvolvimento dos 

alunos, prevendo a sua ocupação por atividades concebidas com base no objetivo da 

segurança. A análise dos dados da Tabela 9, facultados pelo Instituto de Segurança 
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Pública do Estado do Rio de Janeiro, tornam clara a importância destas atividades para 

manter os alunos longe da violência.  

Tabela 9 - Dados sobre violência - Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 

 

Encontro de 

Cadáver 
Estelionato 

Total de 

Furtos 

Pessoas 

Desaparecidas 

Total de 

Roubos  

Roubo de 

Transeuntes 

Apreensão de 

Adolescente 

infrator 

2014 545,00 34.770,00 182.340,00 6.201,00 157.995,00 80.461,00 0,00 

2015 533,00 35.595,00 179.845,00 6.348,00 147.933,00 65.437,00 10.262,00 

2016 541,00 36.912,00 169.238,00 5.905,00 208.781,00 93.818,00 9.679,00 

2017 352,00 27.079,00 133.317,00 4.231,00 212.065,00 79.658,00 7.542,00 

Fonte: Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (construção própria dos itens selecionados) 

A opção pelo estudo integral contempla sete horas diárias em instituições de 

ensino, multiplicadas por duzentos dias letivos, para que se possa falar de tempo integral, 

criando nas escolas públicas, federais, e municipais a possibilidade de refeições. 

Tabela 10- Evolução do número de matrículas na educação profissional por dependência administrativa - Brasil - 

2008/2014 

Ano 

Matrículas na Educação profissional por dependência administrativa 

Total Federal Estadual Municipal Privada 

      

2008 942.917 132.732 322.362 36.120 451.703 

2010 1.178.540 179.433 418.157 32.265 548.685 

2012 1.398.193 224.892 505.714 31.056 636.531 

2014 1.784.403 249.604 536.678 40.927 957.194 

      

∆% 

2008/2014 89,2 88,1 66,5 13,3 111,9 

      
 

Fonte: MEC/Inep 

Notas: 1) Não inclui matrículas em turmas de atendimento complementar e atendimento educacional especializado (AEE). 

2) Inclui matrículas de educação profissional integrada ao Ensino Médio 
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O ensino profissional também é ensino integral; desta forma, oferece as mesmas 

condições de tempo e alimentação aos alunos. Por razões que têm que ver com 

segurança, os pais preferem os filhos nas escolas, num Estado em que, embora haja 

oscilações, a criminalidade é considerada alta. De notar que os dados constantes da 

Tabela 9 referem informação registada em boletim de ocorrência, ficando de fora todas 

as situações não reportadas. 

O facto de o ensino integral poder ser obrigatório, é passível de ser eficaz, mas 

não constitui a solução para afastar os adolescentes da violência; isso consegue-se com 

uma educação concebida para mudar a sociedade, tornando-a mais justa. 

 

5.3 – Implementação da Lei sobre o novo Ensino Médio  

Todas as mudanças necessitam de tempo para amadurecer e consolidar a 

construção de um novo sistema. A Lei 13.415/17; prevê o prazo de cinco anos para a 

consecução do sistema de tempo integral.  

Art. 1º. O art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 

Art. 24. I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino 

fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de 

efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; 

§ 1º A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser 

ampliada de forma progressiva, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, 

devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos 

mil horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017. 

Para muitas instituições privadas, a questão da carga horária não seria o maior 

impedimento à implementação; teria sempre de haver lugar a reajustamentos relativos à 

jornada de trabalho, mas a estrutura já estaria disponível. O que possivelmente teria o 

maior impacto seria a implementação de cursos técnicos devido à execução de áreas 

específicas para as disciplinas necessárias do novo sistema, bem como o apoio financeiro 

ao seu funcionamento. O que poderia levar a uma procura por instituições motivada não 

pela excelência do seu ensino, mas pela oferta de cursos técnicos disponíveis. 

Considerando a carga média de sete horas diárias, importa avaliar de que forma 

um jovem trabalharia durante o dia e estudaria à noite. Convém não esquecer que muitos 
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jovens trabalhadores, ainda que em part-time, ficariam assoberbados, pois, às horas do 

trabalho, juntar-se-ia uma carga letiva de sete horas académicas, além do tempo gasto em 

deslocações. 

A articulação de cada uma das etapas, recursos, parcerias, prazos, corpo docente, 

infraestruturas e mudanças físicas são responsabilidade dos gestores educativos e das 

respetivas secretarias estaduais de forma a implementar e melhorar o sistema. 
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CAPÍTULO 6 

GESTÃO EDUCATIVA 

_____________________________________________________________________ 

A evasão escolar de alunos do Ensino Médio em escolas estaduais do bairro da Tijuca – 

Brasil: A visão dos gestores escolares. 

 

 

 

 

 

 





139 
 

CAPÍTULO 6 – GESTÃO EDUCATIVA 

Alguns estudos no âmbito educativo relacionam o bom desenvolvimento da 

instituição com a gestão do diretor. O diretor não apenas gere a instituição, mas participa 

de políticas legislativas, pedagógicas, estruturais e financeiras; sendo, igualmente, um 

mediador entre comunidade, sistema educativo, necessidades locais, influências e, no 

caso concreto do Estado do Rio de Janeiro, posicionar-se perante o poder paralelo e a 

violência. 

Caberá ao diretor escolar e ao coordenador pedagógico coordenarem os 

trabalhos, selecionando textos pertinentes para dar início às necessárias discussões de 

docentes e funcionários e, posteriormente, agregar alunos e pais. Ainda que alunos e 

pais não tenham um peso decisivo no que diz respeito ao planejamento de conteúdos 

que a escola adotará para alcançar o ensino de qualidade desejado pela comunidade 

escolar, eles têm muito a sugerir uma vez que o projeto político pedagógico transcende 

os conteúdos a serem ministrados pelos professores. A participação de alunos e pais é 

importante na medida em que eles trarão ao projeto político pedagógico subsídios que 

refletem suas preocupações e aspirações sobre a escola que desejam muitas vezes não 

pensadas pelo coletivo escolar. (Pinto, 2011, p.17 - 18) 

 

6.1 – Breve nota sobre o enquadramento legal do cargo de gestor educativo 

Um dos primeiros documentos oficiais a demonstrar preocupação com a 

situação da administração escolar no Brasil foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova que, em 1932, criticou a falta de espírito filosófico e científico na resolução de 

problemas, nessa área, e propõe mudanças quanto à necessidade de administração para 

a execução da obra educativa, evidenciando apreensão quanto à falta de autonomia: 

Toda a impotência manifesta do sistema escolar atual e a insuficiência das 

soluções dadas às questões de caráter educativo não provam senão o desastre irreparável 

que resulta, para a educação pública, de influências e intervenções estranhas que 

conseguiram sujeitá-la a seus ideais secundários e interesses subalternos. Daí decorre a 

necessidade de uma ampla autonomia técnica, administrativa e económica, com que os 

técnicos e educadores, que têm a responsabilidade e devem ter, por isto, a direção e 

administração da função educacional, tenham assegurado os meios materiais para 

poderem realizá-la (Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 1984). 
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No período compreendido entre 1930 e 1945, ocorreram algumas reformas por 

iniciativa do poder político, como foi já referido no capítulo 2. As alterações de natureza 

pedagógica obedeceram a objetivos que, além de políticos, eram administrativos, tendo 

em consideração o momento de industrialização por que passava a sociedade brasileira. 

Os administradores escolares começaram, nessa altura, a ganhar relevância, não apenas 

pedagógica, mas, principalmente, de mediação política e de obediência académica e 

administrativa ao sistema. 

A Escola Normal de São Paulo, foi uma grande referência e influência no meio 

pedagógico, nesse período e, em 1931, incluiu no currículo a disciplina de “Organização 

Escolar” para formação de delegados de ensino, inspetores escolares e diretores de grupo 

escolar (Santos, 2002). Pouco tempo depois, passou a Instituto Pedagógico, oferecendo 

um curso normal e um curso de aperfeiçoamento pedagógico, incluindo Administração 

Escolar. 

Entre 1933 e 1934, mudanças de grande importância deram visibilidade ao 

Instituto como instituição superior na formação de diretores, tendo sido incorporado na 

Universidade de São Paulo (USP), numa primeira fase, oferecendo a disciplina de 

Administração Escolar do curso de especialização para administradores escolares, com a 

duração de dois anos, sob a coordenação de Roldão Lopes de Barros. 

Nas suas obras Fayolismo na Administração Escolar das escolas Públicas 

(1938) e Ensaio de uma Teoria da Administração Escolar (1952), Ribeiro e Teixeira 

ressaltam a importância da administração racional das escolas, compreendendo que é um 

instrumento para se atingir objetivos da educação com maior enfoque na administração, 

e tendo por meta acompanhar os caminhos pelos quais o país passava naquele momento 

da revolução industrial de 1930: 

[...] o Estado e as empresas privadas encontraram nos estudos de administração 

os elementos para remover suas dificuldades decorrentes do ‘progresso’ social e a 

escola não precisou mais do que inspirar-se neles para resolver as suas. Acresce ainda 

que, sendo evidente a semelhança dos factores que criam a necessidade dos estudos de 

administração pública ou privada, a escola teve apenas de adaptá-los a sua realidade. 

Assim, a administração escolar encontra seu último fundamento nos estudos gerais de 

administração (Ribeiro, 1952, p. 78). 

Anteriormente a 1945, a política educativa brasileira não podia ser descrita como 

coesa, na medida em que não havia diretrizes nem prioridades para a educação. 
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Entretanto, a Lei orgânica - entende-se como lei orgânica aquela que apresenta uma 

importância que fica entre a da lei ordinária e a constitucional – acabou por, de certa 

forma, estruturar a educação, definindo formas de gestão escolar, e configurando a função 

do diretor de escola, como se pode ver pelo art.º 77 do Decreto-Lei 4.244, Lei Orgânica 

do Ensino Secundário de 09/04/1942: 

A administração de cada estabelecimento de ensino secundário estará enfeixada 

na autoridade do diretor, que presidirá ao funcionamento dos serviços escolares, ao 

trabalho dos professores, às atividades dos alunos e às relações de comunidade escolar 

com a vida exterior, velando para que regularmente se cumpra, no âmbito de sua ação, 

a ordem educacional vigente no país. 

Durante a ditadura militar, a tónica era posta no “presidir e na “ordem 

educacional”, reafirmando uma relação de poder e um afastamento cada vez maior da 

funcionalidade pedagógica.  

É preciso não esquecer que as leis são criadas de acordo com determinado 

contexto político e social do país, mas o texto do art.º 77 do Decreto-Lei 4.244, Lei 

Orgânica do Ensino Secundário de 09/04/1942, atrás citado, e de outros artigos da mesma 

Lei é representativo da sobreposição da função administrativa relativamente aos aspetos 

pedagógicos.  

Ainda hoje, com relação às atribuições do diretor, se privilegia os aspetos 

burocráticos, como se pode ver no inciso I do artigo 78 da mesma Lei Orgânica, que 

estipula que “dar-se-á a necessária eficiência aos serviços administrativos, especialmente 

aos referentes à escrituração e ao arquivo, à conservação material e à ordem do 

aparelhamento escolar, à saúde escolar e á recreação dos alunos.” Infelizmente, a situação 

dos diretores, no decorrer da sua prática, evidencia pouca ou nenhuma mudança, pois 

grande parte das suas funções continua a ser de natureza administrativa, fazendo-os 

“perder” um tempo valioso com burocracias, além de que se  debatem com a falta de 

autonomia que o sistema lhes impõe. 

Em 1946, o Decreto-Lei 8.529, Lei Orgânica do Ensino Primário, criou um novo 

cenário relativamente à escolha dos diretores. De acordo com o art.º 36, “os diretores de 

escolas públicas primárias serão sempre escolhidos mediante concurso de provas entre 

professores diplomados, com exercício anterior de três anos, pelo menos, e, de 

preferência, entre os que hajam recebido curso de administração escolar.” Num contexto 
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ditatorial, a nova lei dá um sentido mais “democrático” à nomeação dos diretores de 

escola, estabelecendo critérios como concurso, experiência anterior e formação específica 

na área de administração, embora não haja qualquer referência à autonomia do cargo. 

Com o discurso da descentralização, o governo federal cria as Inspetorias 

Seccionais de Ensino Secundário, através da Portaria 154 de 25/02/1954, do Ministério 

de Estado da Educação e Cultura. De acordo com o art.º 1 dessa Portaria, a Diretoria do 

Ensino Secundário ficava autorizada a instalar as Inspetorias Seccionais nas capitais dos 

estados e em cidades consideradas de fácil e rápido acesso aos municípios. É importante 

salientar que essas Inspetorias configuravam órgãos fiscalizadores dos sistemas escolares, 

influenciando diretamente as ações dos diretores de escola. Nesse momento da história, a 

capital do país situava-se no Estado do Rio de Janeiro, pelo que o poder político e as leis 

que poderiam ter influência direta na educação se concentravam na região. 

O papel fiscalizador do inspetor é revelador da ausência de autonomia do diretor, 

tornando-o um mero executor de diretivas e espectador de políticas. O art.º 5º da Portaria 

154 de 25/02/1954 deixa isso claro ao definir que “periodicamente, o Inspetor Seccional 

promoverá reuniões de Diretores, Professores, Secretários e Orientadores Pedagógicos 

dos estabelecimentos existentes na área de sua jurisdição para discussão de assuntos 

referentes ao ensino ou problemas peculiares à área da seccional”. Sob a forma de uma 

aparente descentralização, as constantes reuniões e a preocupação com a uniformidade 

das ações, em consonância com o Artigo 4º da mesma Portaria, corroboram o caráter 

centralizador das decisões e o controlo de tudo o que acontece na instituição escolar. 

Para demonstrar eficazmente o seu profissionalismo, o diretor tem de ser 

competente no cumprimento das determinações legais. Partindo dessa conceção, tem 

autoridade para “presidir” ao desempenho quer do corpo docente, quer do pessoal 

administrativo. Nesta visão de gestão educativa, o diretor distancia-se das ações 

pedagógicas, tornando-se um executor investido da autoridade formal para exigir aos seus 

auxiliares o cumprimento de regras e normas.  

A cultura da subordinação é um mecanismo extremamente eficiente para se 

conseguir que as ações assumam um caráter de obrigatoriedade, limitando a ação do 

professor ao cumprimento de regras e normas, sem, contudo, participar do seu processo 

de definição ou conceção.  
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Ainda que a preocupação subjacente às portarias e leis fosse a de desenvolver a 

administração escolar, a publicação do Decreto-lei nº 1.190/39 foi muito importante, pois 

consagrou a implementação efetiva do curso de pedagogia. Em 1961, a LDB 4.024 

introduziu modificações no curso, mantendo o bacharelato (parecer CFE 251/62) para a 

formação de pedagogos e instituindo a regulamentação das licenciaturas (parecer CFE 

292/62), pese embora em resultado de uma visão “generalista”. 

O decreto-lei 53/66 faz alusão à preparação de especialistas em educação e o art.º 

30 da Lei 5.540/68 define o pedagogo como profissional voltado para o trabalho de 

planeamento administrativo, inspeção, supervisão e orientação nas escolas, provocando 

mudanças nos cursos de formação de professores. 

Somente após a publicação do parecer CFE 252/69 foi abolida a distinção entre 

bacharelato e licenciatura, mantendo-se a formação de especialistas nas várias 

habilitações. Nesse período, o curso de Pedagogia era ministrado em termos de curta 

duração (1.200 horas) e plena duração (2.200 horas). O referido parecer estipula que o 

curso passe a classificar a formação de pedagogo em seis habilitações de licenciatura 

plena e três de licenciatura curta, com conteúdos destinados apenas à atividade a ser 

desenvolvida no âmbito escolar (Castro, 2003, p. 132): 

O Administrador Escolar, para orquestrar o processo decisório, o Supervisor 

Pedagógico, para atuar mais diretamente junto aos professores e o Orientador 

Educacional, para atuação junto aos alunos. Ao lado desses, a Pedagogia continuava 

formando, em licenciatura plena, o professor das disciplinas pedagógicas do curso 

normal de nível médio e passou a formar o profissional para atuar na Educação de 

Excepcionais de Deficientes de Áudio Comunicação. 

Teixeira (1961) demonstrou grande preocupação com a formação e qualidade 

dos profissionais da educação destinados ao desempenho do cargo de diretor de escola. 

No I Simpósio Brasileiro de Administração Escolar, realizado em fevereiro de 1961, 

critica a falta de atenção relativamente à administração escolar, chamando a atenção para o 

facto de que “qualquer pessoa pode dirigir as escolas. Qualquer pessoa pode administrar 

o ensino” (Teixeira, 1961 p. 35).  

No seu entender, é incompreensível que a administração escolar, na sua 

complexidade pedagógica, possa estar a cargo de alguém tão distante da área pedagógica. 

Para o autor, só o pedagogo compreenderá a necessidade académica de recursos 

fundamentais para o desenvolvimento pedagógico. “Nesse momento, década de 60, no 
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Brasil estamos iniciando um processo de migrações, fazendo com que os centros urbanos 

cresçam e se façam necessárias as escolas cada vez mais direcionadas aos discentes e seu 

desenvolvimento” (Teixeira, 1961, p. 48).  

Na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024 de 20 

de dezembro de1961, destacam-se o art.º 16, que estabelece a responsabilidade de se 

reconhecer e inspecionar o estabelecimento de Ensino Médio, e o art.º 42, que menciona 

a obrigatoriedade de formação do diretor escolar, apontando para que este fosse um 

educador qualificado. Embora o referido artigo não defina em que deve consistir essa 

qualificação, refere, no entanto, que se considera educador qualificado aquele que reúne 

qualidades pessoais e profissionais que o tornam capaz de infundir à escola a eficácia do 

instrumento educativo por excelência e de transmitir a professores, alunos e à 

comunidade, sentimentos, ideias e aspirações de vigoroso teor cristão, cívico, 

democrático e cultural. 

A não ser pelo uso da palavra cristão - convém não esquecer que era grande a 

influência da igreja católica sobre o poder político, à época - o conjunto das competências 

necessárias para o desempenho do cargo pouco difere do que se se espera, hoje, do perfil 

do diretor. O Conselho Federal de Educação abre a possibilidade de maior autonomia dos 

Estados para definir os critérios subjacentes ao preenchimento do cargo de Diretor de 

Escola, dentro do espírito descentralizador da LDBEN – Lei 4.024/61 (Santos, 2002). 

O art.º 52 da LDB 4024/61 determina que: 

Art. 52. O ensino normal tem por fim a formação de professôres, orientadores, 

supervisores e administradores escolares destinados ao ensino primário, e o 

desenvolvimento dos conhecimentos técnicos relativos à educação da infância. 

É complementado pelo art.º 55: 

Art. 55. Os institutos de educação além dos cursos de grau médio referidos no 

artigo 53, ministrarão cursos de especialização, de administradores escolares e de 

aperfeiçoamento, abertos aos graduados em escolas normais de grau colegial. 

Como se pode verificar, o diretor de escola poderá ter apenas uma formação de 

grau médio, nas escolas tradicionais, embora haja cursos de especialização em 

Administração Escolar nos Institutos de Educação. 
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Ainda em relação a alguns aspetos da LDBEN 4024/61, destaca-se o art.º 43, que 

estabelece que: 

Cada estabelecimento de ensino médio disporá em regimento ou estatutos sobre 

a sua organização, a constituição dos seus cursos, e o seu regime administrativo, 

disciplinar e didático. 

O reconhecimento de um mínimo de descentralização e democratização da 

estrutura administrativa, na realidade, acabou por dificultar a situação; pois a abertura 

para cada sistema possibilitou muitas interpretações para cada segmento escolar, não 

tendo sido adotado um padrão único. De qualquer forma, a possibilidade das escolas 

elaborarem os seus regimentos pode ser considerado um avanço em relação à prática 

participativa dos envolvidos na comunidade escolar. 

Ainda sobre a LDBEN 144024/61, convém ressaltar que, após o longo período 

de discussão que antecedeu a sua aprovação, nem todos os aspetos esperados pelos 

educadores foram ponderados. Segundo Teixeira (1962, p. 20), a sua aprovação 

representou uma conquista: 

O facto de não termos chegado a libertar-nos completamente dos 

anacronismos da situação anterior revela que a lei é o resultado de uma luta em 

que as pequenas mudanças registradas constituem vitórias e não dádivas ou 

modificações arbitrárias do legislador. 

Mas deixa um alerta: 

Se persistirem os hábitos da imposição do govêrno federal e os hábitos de 

dependência dos Estados, tudo poderá perder-se, vencendo a máquina administrativa, 

que ainda aí está, todo o extraordinário esfôrço que representaram os treze anos de luta 

por essa lei de meia-vitória, mas, de qualquer modo, de vitória contra a centralização e 

o totalitarismo do Estado Novo (ibid.). 

O processo de educação no período da ditadura decorre da necessidade de mão-

de-obra qualificada, barata e vocacionada para a indústria, dentro das exigências 

necessárias ao novo mercado internacional de que o Brasil tenta aproximar-se. 

                                                           

14 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_e_Bases_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_Nacional
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Além dos acordos económicos promovidos entre o governo militar brasileiro 

e o governo dos Estados Unidos, houve acordos educativos, como o que foi assinado 

entre o MEC e a Agency for International Development (AID), recebendo o nome de 

acordo MEC-USAID. Os acordos firmados pelas partes deram à AID livre acesso a 

todos os segmentos pedagógicos da educação brasileira. 

A partir da entrada em vigor da Lei nº 5.540 de 1968, passa a ser exigida aos 

especialistas em educação - administrador escolar, supervisor de ensino e orientador 

educacional para atuação nas escolas e demais órgãos dos sistemas de ensino - uma 

formação em termos de cursos superiores. Essa nova medida é posta em prática a partir 

da Resolução CFE nº 02/69, anexa ao Parecer CFE nº 252/69, aprovado em 5/3/1969. 

De acordo com Santos (2002), a partir dessa nova etapa, definiu-se a estrutura, o 

funcionamento e organização do currículo mínimo do curso de Pedagogia para a 

formação desses profissionais.  

A adequação do ensino de 1º e 2º Graus, atualmente classificado como ensino 

Fundamental e Médio, foi efetivada através da Lei 5.692, de 1971, cujo objetivo geral 

era direcionar o ensino para a qualificação profissional, prevalecendo a visão 

economicista e tecnocrata para as metas educativas. As principais mudanças 

introduzidas por essa lei foram: a extensão da obrigatoriedade escolar para oito anos, 

com a fusão dos antigos grupos escolares e os ginásios, a extinção do exame de 

admissão, a introdução do ensino profissionalizante através dos ginásios orientados 

para o trabalho (GOT), e a implantação da profissionalização compulsória no ensino 

de 2º grau. 

No art.º 1 da referida lei, pode ler-se: 

Art. 1º O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando 

a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de 

auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da 

cidadania. 

Durante o governo militar, houve uma preocupação de que jovens das classes 

menos privilegiadas dominassem alguns conhecimentos básicos necessários para fazer 

parte do sistema produtivo, excluindo, no entanto, qualquer possibilidade/direito de 

acederem ao conhecimento filosófico ou a qualquer atividade que pudesse, de algum 
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modo, permitir-lhes ter uma visão crítica do cenário que se desenhava.O mesmo sucedeu 

com relação às mudanças no Ensino Médio, ocorridas no mesmo período. 

Segundo Klébis (2003), a Lei 5.692/71 foi bem recebida pelos educadores, pois 

compreendiam a necessidade premente de uma mudança na educação, naquele momento, 

no contexto da economia brasileira, não obstante, em 1971, não haver possibilidade, ou 

espaço democrático, de reivindicação ou contraposição. Ao contrário do que sucedeu em 

2017, relativamente ao Ensino Médio, em que houve críticas, foram esgrimidos 

argumentos e, por fim, procedeu-se à execução da Lei.  

Em termos legais, Saviani (1985) demonstra preocupação ao enfatizar a 

necessidade de os cursos de formação reverem a forma acrítica (Klebis, 2003) como se 

dá cumprimento à Lei, pois nem tudo que é lei pode ser considerado ético, dada a história 

da humanidade e os atos praticados ao abrigo da lei. “Não basta ater- se à letra da lei; é 

preciso captar o seu espírito. Não é suficiente analisar o texto; é preciso examinar o 

contexto. Não basta ler as linhas; é necessário ler nas entrelinhas” (Saviani, 1985, p.134). 

Tal como a LDB, Lei 4.024/61, a Lei 5692/1971 não se posiciona quanto à 

organização da gestão escolar: 

Art. 2. O ensino de 1º e 2º graus será ministrado em estabelecimentos criados ou 

reorganizados sob critérios que assegurem a plena utilização dos seus recursos materiais 

e humanos, sem duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes. 

Parágrafo único. A organização administrativa, didática e disciplinar de cada 

estabelecimento do ensino será regulada no respectivo regimento, a ser aprovado pelo 

órgão próprio do sistema, com observância de normas fixadas pelo respectivo Conselho 

de Educação. 

A posição dos diretores era a de reguladores das relações entre as instâncias 

superiores da administração do ensino e os seus “subordinados”. Logo, a sua principal 

tarefa visava a implementação das reformas e diretrizes educativas, decididas, na maioria 

das vezes, pelos órgãos superiores, assumindo-se como executores sem qualquer 

posicionamento crítico ou participativo. 

A posição do diretor não era, e continua a não ser, fácil; ora precisa de lidar com 

regras e posicionamentos sobre os quais não pode opinar, ora tem de ater-se ao 

cumprimento de regras e passar para a sua equipe docente, para os discentes e seus 

responsáveis a noção de quão importantes são as leis e as medidas tomadas. De notar, no 
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entanto, que no período em questão, não havia possibilidade de se ser contra; esperava-

se, apenas, obediência.  

Considerando o momento social brasileiro, alguns autores consideravam a 

educação rígida e autoritária. Não foi por acaso que o livro Estrutura e Funcionamento 

do Ensino de 1º e 2º Graus – Leituras de Brejon (1973) constituiu um marco importante 

durante o Regime Militar e se tornou uma referência, nos cursos de formação de 

Administradores Escolares. Na referida obra, no artigo Direção de Unidade Escolar, é 

fácil perceber que a conceção de diretor de escola adotada vai ao encontro do pensamento 

em vigor: 

Como toda empresa, a escola é organizada com a finalidade de atingir certos 

objetivos. São estes objetivos que dão sentido à organização escolar e orientam, 

conseqüentemente, a tomada de decisões no que se refere à natureza dos currículos e 

programas, ao tipo de edifício escolar, à quantidade e qualidade do equipamento, ao 

número e qualificação do pessoal escolar. Portanto, quem quer que se proponha a 

trabalhar em uma escola precisa procurar informar-se dos objetivos da mesma, para que 

possa atuar com eficácia. Esta necessidade é particularmente relevante para o diretor e 

os professores, que desempenham na escola função da mais alta responsabilidade. 

A falta de atenção aos objetivos pode levar a atividades inúteis e contraproducentes 

(Dias, 1973, p. 181). 

Sobre as funções do diretor, Dias (1973, p. 185) considera que:  

Todo administrador precisa ter certa dose de conhecimento de atividade técnica 

realizada por sua empresa. Esta idéia é expressa na linguagem popular pelas palavras: 

“saber fazer para saber mandar”. Contudo, em uma empresa de natureza económica, 

por exemplo, o administrador não realiza tarefas técnicas. Um diretor de escola é, antes 

de tudo, um educador, isto é, ele também participa das atividades-fins de seu 

estabelecimento de ensino. 

Há, durante a Ditadura Militar, uma visão clara de controlo e burocratização:  

Acreditava-se que o processo se racionalizava à medida que se agisse 

planificadamente. Para tanto, era mister baixar instruções minuciosas sobre como 

proceder com vistas a que os diferentes agentes cumprissem cada qual as tarefas 

específicas acometidas a cada um no amplo espectro em que se fragmentou o ato 

pedagógico. O controle seria feito basicamente pelo preenchimento de formulários. O 

magistério passou, então, a ser submetido a um pesado e sufocante ritual, com 

resultados visivelmente negativos. Na verdade, a pedagogia tecnicista, ao ensaiar 

transpor para a escola a forma de funcionamento do sistema fabril, perdeu de vista a 
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especificidade da educação, ignorando que a articulação entre escola e processo 

produtivo se dá de modo indireto e por meio de complexas mediações (Saviani, 2007, 

p. 381). 

Saviani (2007, p. 380) explicita em que consiste a perda de controlo, por parte 

do docente, sobre a sua prática pedagógica: 

(...) enquanto na pedagogia nova são os professores e alunos que decidem se 

utilizam ou não determinados meios, bem como quando e como o farão, na pedagogia 

tecnicista dir-se-ia que é o processo que define o que os professores e alunos devem 

fazer e, assim, também, quando e como o farão. 

O professor torna-se mero executor acrítico de propostas e de um planeamento 

relativamente aos quais não tem qualquer tipo de voz ativa. 

Mesmo levando em consideração a situação política da altura, e não ignorando 

o que poderia acontecer a quem se opunha ao regime, muitos diretores foram de encontro 

ao establishment e tornaram-se parte da comunidade local, na tentativa de atrair a 

população para a escola e dar força ao corpo docente em contramão ao sistema (Clark, 

Nascimento & Silva, 2006). Com efeito, muitos diretores e professores já se 

manifestavam contra o regime; pensadores, artistas e críticos do sistema, conseguiram, 

aos poucos, enfraquecer o militarismo e tornar a democratização, sobretudo a do sistema 

de ensino, algo mais próximo. 

O regime militar terminou oficialmente em 1985, iniciando-se o período 

denominado de “Nova República”. Relativamente ao sistema educativo, a mudança foi 

lenta e manteve aspetos herdados do sistema anterior. Referindo-se ao período de 

“transição democrática”, Saviani (2007) afirma que não houve preocupação com a visão 

linguística e sociológica, pois não foi feito o esforço de deixar claro o ponto de partida 

dessa transição e o rumo que tomaria.  

A visão sociológica manifestava-se de diferentes formas, principalmente no 

aspeto económico, pois, por um lado, existia uma classe economicamente dominante que 

estabelecia as suas alianças socioeconómicas, e, por outro, uma população com poucos 

rendimentos, que acreditava que era possível melhorar. Assim, a visão de transição pode 

demonstrar uma falsa ideia de envolvimento e direção comum a todos (Saviani, 2007). 

Esta ambiguidade refletiu-se nos projetos criados no mesmo período. Um 

exemplo disso foi o UNDIME (União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação), 
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em 1985, sob a tutela do MEC, envolvendo as três esferas: federal, estadual e municipal. 

Na opinião de Shiroma, Moraes e Evangelista (2000) a descentralização proposta é apenas 

aparente e impede um sistema efetivo de cooperação, uma vez que o governo federal 

manteve o controlo das verbas e dos critérios de distribuição e repasse do salário-

educação. Os autores realçam que: 

Uma das estratégias utilizadas pelo Governo Federal foi a de atuar diretamente 

junto aos municípios, passando ao largo das administrações estaduais, aumentando o 

clientelismo. Um outro resultado foi a dualidade sem controle das redes municipal e 

estadual. A política confusa pulverizou ainda mais as fontes de financiamento e 

comprometeu definitivamente qualquer esforço de planejamento global e articulado da 

educação” (pp. 43- 44) 

No final do período militar, e com a entrada no processo democrático, a evasão 

e repetência, na 1ª série, atingia os 50% e 60% da população vivia abaixo do limiar de 

pobreza (Shiroma, Moraes & Evangelista, 2000), dois aspetos fundamentais no contexto 

desta investigação.  

Em face desta situação, era fundamental uma mudança. Assim, surgiu, em 1984, 

o movimento de reformulação curricular para todas as disciplinas do 1º Grau. Após esse 

processo, as versões reformuladas das Propostas Curriculares foram editadas e divulgadas 

junto dos professores, a partir de 1987. Mas nem todos os professores que vinham de um 

outro formato metodológico conseguiram absorver as novas metodologias propostas para 

o novo momento político e pedagógico. Por isso, para facilitar a transição dos professores 

para o novo modelo, foram criados cursos em horário pós-laboral e concedidas 

equivalências, mas nada de concreto se repercutiu no dia-a-dia do corpo docente (Klébis, 

2003). 

Na década de oitenta do século XX, a necessidade de mudança dos padrões 

educativos, nivelando todo o território, fazia-se sentir cada vez mais. Nesse período, 

consolidou-se a noção de educação pública e gratuita, vista como um dever do Estado. 

Ficava clara a necessidade de uma nova Constituição que satisfizesse as exigências de um 

sistema nacional de educação. Assim, é lançado o projeto de reconstrução da escola 

pública, que obedecia, sobretudo, a cinco aspetos, destacados aqui e registados no cap. 

III, art.º 205 da Constituição de 1988. 

• Melhoria da qualidade da educação; 

• Valorização e qualificação dos profissionais da educação; 
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• Transparência do sistema de financiamento da educação pública e aumento de 

recursos para a área; 

• Ampliação da escolaridade obrigatória (creche, pré-escola, ensino fundamental e 

médio); 

• Democratização da gestão da educação. 

De entre os pontos atrás referidos, é possível destacar alguns aspetos relevantes 

relativamente à. melhoria da qualidade da educação e à valorização e qualificação dos 

profissionais da educação 

Com respeito ao primeiro, o texto constitucional tinha por objetivo: a) assegurar 

a permanência do aluno na escola e a redução da distorção idade-série; b) limitar o número 

de alunos por sala; c) reorganizar a estrutura física da escola e adequá-la às necessidades 

curriculares, com inclusão de salas específicas; d) reorganizar os currículos, visando 

oferecer às diferentes classes e grupos sociais os mesmos instrumentos técnicos, políticos 

e culturais. 

Quanto ao segundo, pretendia-se implementar: a) uma jornada de trabalho que 

incluísse um tempo de planeamento para os docentes e grupo pedagógico-diretor, 

professores, coordenadores; b) um piso15 salarial unificado; c) um plano de carreira, 

garantido no Estatuto do Magistério; d) o aperfeiçoamento contínuo dos educadores. 

Para Saviani (1985, p. 14), a essência da identidade do diretor de escola é ser 

professor antes de ser administrador, conferindo-lhe a responsabilidade de manter a 

estrutura pedagógica e de criar condições para que o ato pedagógico aconteça.  

Diríamos, pois, que o diretor se vê concretamente diante de focos de pressão, 

de um lado (de cima e de fora), por parte do ‘sistema’ que privilegia a forma sobre o 

conteúdo impondo um conjunto de exigências burocrático-administrativas; de outro 

lado (de baixo e de dentro) a pressão do conteúdo educativo que necessita ser 

desenvolvido no interior da escola sem o que ela se descaracteriza, se rotiniza e perde a 

razão de ser. Em termos ideais caberia ao diretor efetuar a mediação entre os dois focos 

de pressão, saturando de conteúdo as formas que decorrem das exigências da chamada 

‘instância superior’ (o sistema); sua ação dirigiria, então, no sentido de subordinar e 

adequar as prescrições administrativas à finalidade educativa colimada no interior da 

escola. 

                                                           
15 O menor salário pago ao trabalhador 
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A transparência do sistema de financiamento da educação pública e o aumento 

de recursos para a área seriam uma forma de se estabelecer regras claras de afetação de 

recursos. 

Quanto à ampliação da escolaridade obrigatória; o Estado ficava obrigado a 

garantir a oferta do ensino dos 0 aos 17 anos, isto é, a Educação Infantil (creche pré-

escola), o Ensino Fundamental e o Ensino Médio (na década de 80, 1º e 2º graus). 

Finalmente, em termos da democratização da gestão da educação, o objetivo era 

a instalação de processos democrático na gestão, contemplando, nomeadamente: a) a 

descentralização administrativa e pedagógica; b) a gestão participativa e a transparência 

nas ações dos vários órgãos da administração do sistema; c) a instituição de conselhos e 

colegiados, eleitos pela comunidade escolar, com possibilidade de atuação efetiva na 

gestão da educação e da escola; d) a supressão do Conselho Federal de Educação, 

notoriamente com tendência privatizadora; e) eleições diretas (com voto secreto) para 

diretores de instituições de ensino. 

Na Constituição Federal de 1988, a expressão gestão escolar passa a ser 

oficial, substituindo a designação administração escolar e tornando-se a principal 

nomenclatura. 

 

6.2 – Gestão escolar  

Frequentemente, as palavras administrar e gerir parecem referir-se a 

funcionalidades semelhantes, mas é importante percebermos a distinção entre os dois 

termos. Administrar está relacionado com termos como resultados, ordenar, controle de 

produção; por sua vez, gerir - do latim gero – significa levar sobre si, carregar, chamar a 

si. 

Segundo Dias (2001), administrar refere-se a um tipo de gestão cujas formas 

mais comuns são: a administração, a cogestão e a autogestão. A administração tem por 

objetivo obter resultados, considerando-se boa administração a que obtém bons 

resultados, ou resultados positivos. A cogestão comporta o “princípio da participação”, 

em que a decisão pertence a todos, democrática e participativamente. A autogestão 

“consiste na anarquia, em seu sentido legítimo de ausência de autoridade, sem que isso 

signifique ausência de ordem” (Dias, 2001, p. 270), não havendo lugar a nenhum tipo de 

hierarquização de poder nesse modelo de gestão. 
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Wittmann e Franco (1998, p.27) encaram a gestão como uma parte da 

administração, “engloba[ndo] as políticas, o planeamento, a gestão e a avaliação da 

educação”, enquanto “a gestão é entendida como coordenação dos esforços individuais e 

coletivos de implementação das políticas e planos”. 

O termo gestão democrática está previsto na Constituição Federal, Cap. III, em 

que se mede a participação das esferas, da escola, do corpo docente e da comunidade, n 

as dimensões pedagógica, administrativa e financeira, pese embora isso não signifique, 

necessariamente, que ela exista; há que levar em consideração que muitos diretores têm 

uma história pessoal e profissional que modela a sua compreensão e interpretação do 

conceito de democracia. Em termos de gestão escolar, invariavelmente são adotados os 

princípios da administração e gestão empresarial, na tentativa de identificar o dia-a-dia 

da escola, sem interferência de conceções culturais, históricas, religiosas ou políticas. 

Para um educador, seria impensável a não inclusão de fatores externos no processo de 

aprendizagem dos alunos sobre o mundo. 

Segundo Dourado (1998, p. 79), trata-se de “um processo de aprendizado e de 

luta política que não se circunscreve aos limites da prática educativa”. Na visão de Veiga 

(1995), é fundamental que o gestor seja um educador, pois a visão da educação permitir-

lhe-á avaliar as necessidades e distinguir entre teoria e prática nas suas diferentes 

realidades.  

De acordo com Ferreira (2006, p. 307), há uma tendência, comum entre os 

investigadores, de definir o termo “administração” com uma formalidade mais técnica 

(fria), e de fazer com que o termo “gestão” estampe a responsabilidade pela direção e pela 

garantia de qualidade da educação, em todos os níveis de ensino  

Uma visão e compreensão do conceito de gestão educativa fundamental no 

âmbito desta investigação é a de Krawzyk (1999, p. 147) para quem “ao pensar a gestão 

escolar, estamos necessariamente erguendo uma ponte entre a gestão política, a 

administrativa e a pedagógica”. 

Ao falar de gestão, Paro (2016) menciona o termo utopia, e, ao referir-se à gestão 

democrática, o autor é perentório ao considerar que esse tipo de gestão não pode existir 

quando o diretor de uma unidade de ensino é nomeado pelo Estado. O gestor enfrenta 

uma situação contraditória relativamente ao exercício da sua função de gerir a unidade 
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escolar, na medida em que, sendo a autoridade máxima na unidade, depende do Estado e 

responde perante ele.  

Uma outra contradição apontada por Paro (2016) é o facto de o gestor ser 

obrigado a gerir muitas vezes com falta de recursos, o que faz com que os resultados 

menos bons sejam menos consequência de uma má gestão, que da carência ou 

insuficiência de recursos de todo o tipo, incluindo a falta de recursos humanos.  

O autor considera, ainda, que a direção deve ser fragmentada, pois a unidade de 

ensino só terá a ganhar com a divisão de responsabilidades e com abordagens específicas 

para cada um dos seus setores. 

É preciso aprofundar as reflexões de modo a que se perceba que, ao se distribuir 

a autoridade entre os vários setores da escola, o diretor não estará perdendo poder – já 

que não se pode perder o que não se tem -, mas dividindo responsabilidade. E, ao 

acontecer isso, quem estará ganhando poder é a própria escola (Paro, 2016, p. 16-17). 

Algumas instituições privadas já adotam esse sistema de divisão de funções e 

cooperação relativamente à responsabilidade de atividades em termos de gestão escolar, 

contando, no mínimo, com um diretor pedagógico, um administrativo, e um responsável 

pelo património, entre outras funções que possam influir diretamente na instituição e no 

bem-estar dos alunos.  

De salientar a opinião de Paro (2016, p. 133) sobre a funcionalidade das escolas 

privadas e da escola pública: 

.... Sob a alegação, falsa e interessada, de que a eficiência é inerente ao privado, 

enquanto o público é necessariamente ineficiente, ignorando que o privado costuma ser 

eficiente não porque é privado, mas porque busca objetivos com determinação.... e que 

o público, em nosso país, costuma ser ineficiente não quando é público, mas quando se 

articula com interesses particularistas dos grupos privados. 

“...Conselho diretivo, de que fariam parte o Coordenador Geral, um coordenador 

pedagógico, um coordenador comunitário e um coordenador financeiro. Nessa 

composição, embora a tomada de decisão fosse coletiva, cada um teria maior 

responsabilidade sobre os assuntos de sua área. 

É compreensível a necessidade de autonomia das instituições públicas para que 

os gestores possam exercer a sua função, contando, naturalmente, com o financiamento 

do Estado. Atualmente, as escolas estão sem professor de uma determinada disciplina 
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durante meses por questões meramente burocráticas, pois, do seu banco de dados, 

constam professores selecionados por concurso, mas que, por razões administrativas, só 

iniciam funções decorridos meses. Esta situação configura uma falta de consideração e 

respeito pelo aluno, além de desacreditar a eficácia do sistema.  

Paro (2016, p. 134 – 135) traça um retrato claro do atual gestor escolar: 

Dotado de toda autoridade para mandar e desmandar, mas sem nenhum poder 

para fazer atingir os objetivos educativos, o diretor de hoje, por mais bem-intencionado 

que seja, é levado a concentrar em suas mãos todas as decisões, acabando por mostrar-

se autoritário e ser visto por todos como defensor apenas da burocracia e do Estado. 

É um facto que dirigir uma instituição implica, necessariamente, tomar posições 

de natureza burocrática e técnica, que quase relegam para segundo plano a visão 

pedagógica, ou projetos que poderiam auxiliar os alunos. Daí a importância da gestão 50% 

partilhada, pois ela pode contemplar os valores pedagógicos e direcionar a visão da 

gestão, incluindo os atores desse processo administrativo e pedagógico que necessita que 

não só gestor, mas, também, a comunidade acolham a instituição na sua essência e 

importância. 

 

6.3 – Perfil do gestor escolar/normas para o cargo 

O perfil do gestor escolar não obedece a uma tipologia, exceção feita aos 

critérios de eleição para o cargo, publicados em Diário Oficial. Para os gestores estaduais 

das instituições públicas, os critérios, estabelecidos pela SEEDUC (Secretaria de Estado 

de Educação), são os seguintes, constantes da Resolução SEEDUC nº 5479 de 10 de 

outubro de 2016 e da Resolução SEEDUC nº 5516 de 13 de março de 2017 (ver anexos): 

“O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o que consta no processo administrativo nº E-03/001/4678/2016, 

CONSIDERANDO: 

- que a Lei Estadual nº 7.299, de 03 de junho de 2016, instituiu processo 

consultivo para a indicação de diretores das unidades escolares vinculadas à rede da 

Secretaria de Estado de Educação; e - a necessidade de promover a gestão competente 

e democrática das escolas estaduais e ampliar a participação da comunidade escolar nas 

unidades de ensino; 

 RESOLVE: 
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Art. 1º - Esta Resolução regulamenta a realização dos processos consultivos para 

a indicação de diretores e diretores adjuntos das instituições de ensino integrantes da 

rede da Secretaria de Estado de Educação. 

Art. 2º - O candidato à função de Diretor de Escola, com carga horária de 40 

(quarenta) horas semanais, deverá: 

I - ser membro efetivo do magistério público estadual há no mínimo 03 (três) 

anos e ter atuado em regência de turma por pelo menos 03 (três) anos; 

II - estar em exercício na unidade escolar ou dela não estar afastado por mais de 

01 (um) ano, salvo em caso de licença médica, tendo, neste caso, retornado ao exercício 

na unidade escolar antes do término do período de inscrições de candidaturas; 

III - não ter sido responsabilizado pela prática de irregularidade administrativa 

por decisão final em processo administrativo; 

IV - apresentar um Plano de Gestão para a escola, nos termos da Meta 1516 do 

Capítulo 5 - Financiamento e Gestão da Educação, do Plano Estadual de Educação, 

instituído pela Lei Estadual nº 5.59717, de 18 de dezembro de 2009, o qual deverá ser 

disponibilizado na página eletrônica da Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC; 

V - assinar o Termo de Compromisso e o Termo de Responsabilidade do Diretor 

de Escola da Rede Pública Estadual de Ensino, conforme modelo a ser aprovado 

mediante Resolução específica; 

VI - apresentar o(s) nome(s) de candidato(s) a Diretor(es) Adjunto(s), de acordo 

com o quantitativo definido na Resolução SEEDUC nº4.778, de 20 de março de 2012, 

que estabelece a estrutura básica das unidades escolares. 

Como se pode ver, os critérios relativamente ao perfil do gestor são pouco 

específicos, não referindo a necessidade prévia de formação na área administrativa ou 

mesmo uma pós-graduação específica em gestão18 ou um curso de pedagogia e gestão 

escolar. Também não há uma avaliação em termos do perfil de liderança ou de atuação 

na gestão dos pares. Basta que o candidato esteja na instituição pelo menos há um ano e 

no serviço público educativo pelo menos há três anos, e não seja alvo de nenhum processo 

                                                           
16  Meta 15 Cap. 5 – Plano estadual de educação.  

Garantir, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da publicação deste Plano, que todas as escolas da rede estadual 

elaborem seus Planos de Gestão, os quais deverão ser acompanhados e monitorados pela Secretaria de 

Estado de Educação. 
17 institui o plano estadual de educação (PEE) 
18 Em 2011, sob regimento do secretário de educação Wilson Risolia, (permanência no cargo de 2010 a 2014), 

foi feita parceria entre a SEEDUC e a Universidade Federal de Juiz de Fora para bolsas de estudo em 

Programa de Pós-Graduação em Gestão e Avaliação da Educação Pública – Mestrado 

profissional. Atualmente, sugere-se que o futuro diretor escolar tenha pós-graduação na área de 

gestão, embora não conste da resolução (anexo) da SEEDUC essa obrigatoriedade.  
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administrativo. De resto, a SEEDUC disponibiliza cursos, que funcionam depois das 

eleições, para que haja coesão dos processos administrativos e burocráticos19, o que não 

abona muito em favor da seriedade com que o cargo deveria ser encarado. 

Paro (2016) insiste na democratização da gestão escolar; o autor é bastante 

incisivo quanto à necessidade de esta englobar a participação da comunidade, que deve 

ter a possibilidade de apresentar ao governo as suas exigências. Existe a participação da 

comunidade na eleição do diretor, mas ainda falta saber até que ponto essa participação 

é, efetivamente, constante ao longo do processo de gestão, ou se não passa de uma 

participação pontual e por motivos eleitoralistas. 

                                                           
19 Art 3º Lei Estadual nº 7.299, de 03 de junho de 2016 
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CAPÍTULO 7 – METODOLOGIA  

A metodologia está relacionada com o percurso que se faz para alcançar um 

objetivo; constitui uma forma de resolver as dificuldades com que o investigador se 

depara na procura por respostas para os problemas com que se debate. Para Andrade 

(2010, p.119), a “metodologia é o conjunto de métodos ou caminhos que são percorridos 

na busca do conhecimento”. O objetivo deste capítulo é descrever os procedimentos 

metodológicos, tendo em conta o tema da investigação – A visão do gestor educativo 

sobre a evasão escolar – tendo-se determinado como tipologia o estudo qualitativo – 

interpretativo (Costa, 2006; Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 1994; Neves, 2015), com 

a tipologia de estudo de caso (Yin, 1984; 2005). 

 

7.1 - Estudo qualitativo 

O presente estudo foi definido como um problema investigativo a partir da 

temática da evasão escolar, sob o ponto de vista da visão do gestor. Para a compreensão 

do tema, procedeu-se à revisão de bibliografia sobre a evasão escolar e o início da fase 

metodológica de investigação. 

Para dar início a este processo, foi necessário o conhecimento do tema, tipo de 

estudo, recorte das unidades escolares do bairro da Tijuca, sendo estas, unidades 

estaduais, uso da estrutura física e pedagógica de exclusividade do Estado e educação 

para ensino médio; compreensão de dados estatísticos divulgados pelo Estado para se 

avaliar que escolas teriam o maior índice de evasão e quais obedeciam à estrutura 

delineada pelo Estado, funcionando exclusivamente com o Ensino Médio.  

Foi necessária a autorização prévia do Governo do Estado para obtenção de 

dados e permissão para entrevistar os diretores das escolas selecionadas, mediante a 

apresentação de uma justificação formal e dando conhecimento do método de 

investigação a utilizar. 

Após a avaliação das unidades, dentro dos critérios de tratar-se de escolas do 

Ensino Médio a funcionar em estabelecimentos administrados exclusivamente pelo 

Estado e apresentando índices de abandono, verificou-se que, na região do bairro da 

Tijuca, localizada no Rio de Janeiro, há sete unidades de ensino estaduais de Ensino 

Médio, dividindo uma delas o edifício com turmas do ensino municipal, no período 
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diurno. Porque essa situação não se incluía no âmbito desta investigação, em virtude de 

ambas as unidades administrativas, estadual e municipal, serem responsáveis pela 

manutenção do edifício, esta escola não foi selecionada. 

 O foco deste estudo foi delimitar o processo de evasão em unidades 

exclusivamente destinadas ao Ensino Médio, subsidiadas pelo Estado, sob indicação da 

SEEDUC, que decide sobre a atribuição de verbas, os seus montantes e a colocação e 

número de funcionários. 

Lüdke e André (1986) são de opinião que, para investigar um tema, deve partir-

se de um problema que se revista de interesse, tendo o cuidado de delimitar a área de 

conhecimento em que se insere e que o investigador procura. Para a pesquisa em si, deve-

se investigar rigorosamente as diversas ferramentas e proceder a uma análise cuidadosa 

de dados, pesquisas, conhecimentos teóricos e à recolha de informação. Para os autores, 

trata-se de um momento único, pois essa informação, juntamente com o contributo de 

pessoas qualificadas nos vários domínios, fomenta a divulgação e aquisição de 

conhecimento, que pode ser usado para responder a diversos problemas, nas várias 

disciplinas pedagógicas. 

O caminho, ou método, é a forma pela qual se chega ao objetivo (Chauí, 2000). 

Diversos autores partilham a ideia que utilizar um método é organizar a forma pela qual 

se chegará ao resultado, utilizando os processos necessários para se chegar e compreender 

o estudo determinado pelo investigador. 

Nas abordagens qualitativas, Minayo (2004) diz que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e 

a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos 

fenómenos e a atribuição de significados são a base deste tipo de investigação, que não 

requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. 

A pesquisa qualitativa é importante para a apreensão dos valores culturais, dos 

conflitos entre grupos sociais, as perceções de determinado grupo sobre temas específicos 

e para a formulação de políticas públicas e sociais. Neste sentido, considerando o objeto 

deste estudo, a metodologia qualitativa revelou-se a mais adequada, permitindo observar 

características peculiares relativamente aos aspetos físicos; prédial, mobiliário,condições 

do entorno das unidades entrevistadas e características do contexto em que se inserem e 
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que são significativas para a compreensão de cada local, as dificuldades que aí existem, 

ou investimentos estruturais e segurança regional. 

Hoppen, Lapointe e Moreau (1996) e Jung, (2003) dividem a investigação em 

dois tipos: longitudinal e transversal. Na investigação transversal; a informação é 

recolhida uma única vez, fornecendo, num dado momento, a realidade do cenário e das 

variáveis relevantes do estudo, e a amostra é tipicamente selecionada para ser 

representativa da população de interesse. Pelo contrário, num estudo longitudinal, a 

informação é recolhida mais do que uma vez, em momentos distintos, constituindo-se um 

painel, que permite avaliar o comportamento de determinado fenómeno num determinado 

período temporal; logo, o objetivo do estudo longitudinal é pesquisar o mesmo problema 

várias vezes e compreender se o fator tempo interferiu diretamente ou não na conclusão 

do trabalho. 

 Neste trabalho, optou-se pelo estudo transversal, no qual a recolha de 

informação junto de uma amostra da população ocorre apenas uma vez. A vantagem deste 

método relaciona-se com o facto de implicar menos custos e exigir menos tempo.  

Alguma da investigação na área da educação é de natureza transversal, mas 

recorre a dados de estudos longitudinais para efeitos comparativos de períodos, é o caso 

da presente tese no que diz respeito ao índice de evasão e outras variáveis.  

Pelo facto deste estudo se centrar nas perceções de atores quanto ao problema de 

investigação, o que implica descrever e interpretar criticamente os dados recolhidos para 

se compreender mais claramente toda a problemática em questão, optou-se pela 

abordagem qualitativa-interpretativa. 

A pesquisa qualitativa, segundo Malhotra (2005, p. 113); “proporciona melhor 

visão e compreensão do problema. Ela o explora com poucas ideias preconcebidas sobre 

o resultado dessa investigação. Além de definir o problema e desenvolver uma 

abordagem, a pesquisa qualitativa também é apropriada ao enfrentarmos uma situação de 

incertezas, como quando os resultados conclusivos diferem das expectativas.” Ainda 

segundo o autor, “a pesquisa qualitativa é baseada em amostras pequenas e não-

representativas, e os dados não são analisados estatisticamente.” (ibid.) 

Nesta tese, foi feita uma análise predominantemente exploratória com base em 

questões previamente formuladas, que aprofundou os estudos nos limites de uma 
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realidade específica, procurando antecedentes e um maior conhecimento que 

possibilitasse o planeamento da pesquisa descritiva (Triviños, 1987), concretamente, a 

questão de evasão vista pelos olhos dos gestores - as suas perceções reais, preocupações, 

e as burocracias que têm de enfrentar no desempenho do cargo - de modo a evitar ou 

contrariar o fenómeno. 

Em relação à análise de dados, a pesquisa foi, predominantemente, qualitativa, 

porque procurou analisar o problema e o campo, especificamente as escolas Estaduais do 

bairro da Tijuca, no Estado do Rio de Janeiro. O predomínio de dados e análises de 

natureza qualitativa no presente estudo deveu-se ao facto de se entrar em linha de conta 

com fatores humanos e sociais, a exigirem desenvolvimento e tratamento subjetivos. O 

que não excluiu a necessidade de analisar dados quantitativos referentes à rede estadual 

de escolas, obtidos de forma secundária, através de órgãos públicos, o que tornou a 

pesquisa tanto qualitativa como quantitativa.   

Assim, o tratamento feito nesta pesquisa segue um método intimamente ligado 

a uma conceção de realidade, de mundo e de vida no seu todo, tendo-se procurado analisar 

qualitativamente uma política de inclusão social, sem, contudo, pretender esgotar a 

questão, possibilitando, ao contrário, novas investigações.  

Por se tratar de uma pesquisa de âmbito educativo, além da revisão bibliográfica, 

em que se procurou obter o máximo de referenciais teóricos em publicações e estudos 

sobre o tema, foi necessária uma análise documental, incluindo Leis, Portarias, Decretos, 

estatísticas, e resultados de outras pesquisas, entre outras informações. 

O facto de o estudo ter um formato exploratório constitui mais um argumento a 

favor da opção pela perspetiva interpretativa. Como não são conhecidos estudos em 

quantidade suficiente, não é possível identificar, com uma razoável margem de segurança, 

as variáveis críticas relativas à visão dos gestores acerca da evasão escolar. Por isso, mais 

do que a procura por variáveis estatísticas, importa conhecer o facto, compreendendo as 

perceções dos envolvidos relativas a evasão. “Porque procura, mais do que realidades 

existentes, os significados atribuídos pelos atores, o paradigma interpretativo tende a 

privilegiar metodologias que permitam a análise das linguagens e dos significados” 

(Costa, 2006, p.189). 

 

7.2 – Dados secundários 

Segundo, Malhotra (2005), a obtenção de dados secundários possibilita a 

economia financeira e de tempo e são de fundamental utilidade quando referidos a 
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populações, comparando anos de estudos, como no caso dos Censos (na presente 

circunstância, referidos ao Censo escolar, permitindo a comparação entre anos, no que 

diz respeito à evolução da evasão). 

O autor considera que não é possível responder a todas as questões numa 

pesquisa secundária, mas que, a partir dela, se pode obter uma análise que funciona 

como primeiro passo em direção à solução de um problema. Os dados assim obtidos 

podem ajudar a identificar o problema; a entendê-lo melhor e a defini-lo; a desenvolver 

uma abordagem adequada; a formular um modelo de investigação apropriado; a 

responder a certas perguntas da investigação e a testar algumas hipóteses; a interpretar 

os dados primários com maior clareza. 

Assim, nesta investigação, parte-se dos dados secundários, fornecidos pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INPE., MEC, 

SEEDUC, IBGE e PNAD. Relativo as diferentes esferas administrativas e de instituições, 

as datas de recolha de dados secundários sobre a tamética da evasão e demais eixos 

avaliados nesta investigação, não obstante representa anos de recolhas em variação de 

data entre os anos de 2008 a 2016. 

Tabela 11 - Taxa de abandono escolar por rede de ensino – Ensino Médio – 2014 – Município do Rio de Janeiro. 

Ano Região UF 
Nome do 

Município 
Localização Rede 

Total de 

Abandono 

no Ensino 

Médio 

Total de 

Abandono 

Médio Não 

Seriado 

2014 Sudoeste RJ 
Rio de 

Janeiro 
Urbana Particular 0,5 1,1 

2014 Sudoeste RJ 
Rio de 

Janeiro 
Urbana Municipal - - 

2014 Sudoeste RJ 
Rio de 

Janeiro 
Urbana Federal 0,5 0 

2014 Sudoeste RJ 
Rio de 

Janeiro 
Urbana Estadual 8,9 7,6 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 2014 
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De acordo com os dados da Tabela 11, foi identificada a atividade escolar em 

que se registava maior índice de abandono/ evasão escolar. 

Os dados atrás apresentados foram retirados da fonte principal com o objetivo 

de garantir a menor interferência possível de dados ou órgãos que possam distorcer e ou 

interpretar as informações dentro das necessidades. Segundo Malhotra (2005, p.75), “os 

dados secundários podem ser obtidos diretamente da fonte que os originou ou de uma 

fonte secundária qua garanta os dados de outras pessoas. Quanto mais afastado você 

estiver da fonte de dados original, maior a possibilidade de problemas com a precisão. 

Uma fonte original provavelmente será mais precisa e completa do que uma fonte não-

original.” 
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Tabela 12- Taxa de abandono escolar – Ensino Médio seriado e não seriado – 2014 – Município Rio de Janeiro. 

 

Ano Região UF 
Nome do 

Município 
Localização Rede 

Abandono 

na 1ª Série 

Abandono 

na 2ª Série 

Abandono 

na 3ª Série 

Total do 

Abandono Médio 

Não Seriado 

2014 Sudoeste RJ Rio de Janeiro Urbana Particular 0.7 0,4 0,4 1,1 

2014 Sudoeste RJ Rio de Janeiro Urbana Municipal - - - - 

2014 Sudoeste RJ Rio de Janeiro Urbana Federal 0,6 0,7 0,5 0 

2014 Sudoeste RJ Rio de Janeiro Urbana Estadual 11,6 8,2 5,3 7,6 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 2014 
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A identificação da problemática da pesquisa partiu dos dados cedidos pelo INPE 

relativos a 2014, até 2017, uma vez que havia esses dados disponíveis para 

acompanhamento.  

 

7.3 – Estudo de caso 

O estudo de caso como estratégia de investigação é abordado por vários autores 

como Yin (1993; 2005), Stake (1999), Rodríguez et al. (1999), entre outros, pois um caso 

pode ser algo bem definido ou concreto, como o caso de grupos específicos, organizações, 

etc.  

Meirinhos (2016) debruçou-se sobre as categorias de estudo de caso, bem como 

os aspetos de recolha de informação e o papel do investigador. Segundo o autor (Op. cit., 

p. 52), “os estudos de caso, na sua essência, parecem herdar as características da 

investigação qualitativa. Esta parece ser a posição dominante dos autores que abordam a 

metodologia dos estudos de caso.” 

A vantagem do estudo de caso é a sua aplicabilidade a situações humanas, a 

contextos contemporâneos de vida real  

Investigadores de várias disciplinas usam o método de investigação do estudo de 

caso para desenvolver teoria, para produzir nova teoria, para contestar ou desafiar teoria, 

para explicar uma situação, para estabelecer uma base de aplicação de soluções para 

situações, para explorar, ou para descrever um objecto ou fenómeno (Dooley, 1994, p. 

343-344)  

Algumas das características das metodologias usadas em estudos de caso têm a 

ver com o “carácter holístico, o contexto e sua relação com o estudo, a possibilidade de 

poder fazer generalizações, a importância de uma teoria prévia e o seu carácter 

interpretativo constante” (Meirinhos, 2016, p. 52)  

Pode dizer-se que os estudos de caso são holísticos, porque herdam essa 

característica da investigação qualitativa. Nesta perspetiva, os estudos de caso visam uma 

maior concentração no todo, para chegar a compreender o fenómeno na globalidade e não 

alguma particularidade ou diferenciação relativamente a outros casos (Stake 1999). 

Assim, este estudo teve como objetivo analisar a evasão nas escolas do bairro da Tijuca, 

na perspectiva dos seus gestores. 
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7.4 – Recolha de Dados 

Os instrumentos para a recolha de dados podem ser diversos, como documentos, 

meios tecnológicos e ou cruzamento de informações. 

Segundo Meirinhos (2016, p. 62): 

Entre os instrumentos de recolha de informação encontra-se o diário, o 

questionário, as fontes documentais, a entrevista individual e de grupo e outros registos 

que as modernas tecnologias da informação e comunicação nos permitem obter. 

No âmbito desta pesquisa, a recolha de dados foi feita através de meios 

documentais de acesso on-line; posteriormente, o problema foi delimitado e a autorização 

solicitada via documentação enviada ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, SEEDUC 

(ver Anexos). Seguiu-se a fase de entrevistas com cada um dos diretores dos 

estabelecimentos de ensino selecionados – escolas estaduais vocacionadas para o Ensino 

Médio – cuja manutenção está a cargo do Governo do Estado e seus parceiros. Essa 

delimitação deveu-se à perceção de que algumas instituições, por dividirem o edifício 

com o Município, tenderem a evidenciar um melhor estado de conservação das suas 

infraestruturas, o que, no ato da entrevista com cada um dos diretores, influenciaria 

diretamente a avaliação holística. 

Foi selecionado o bairro da Tijuca, ou a grande Tijuca, que abrange sub-bairros 

como o Alto da Boa Vista e Andaraí, no município do Rio de Janeiro. A escolha teve a 

ver com o facto de o bairro estar rodeado por, aproximadamente, doze comunidades 

carenciadas - Morro do Jamelão, Morro do Andaraí, Morro do Cruz, Morro da Chácara 

do Céu, Morro do Bananal, Morro do Borel, Morro Canto do Sabiá, Morro da Formiga, 

Morro da Coreia, Morro do Salgueiro, Morro da Casa Branca e Morro Doutor Catrambi 

– um aspeto que se afigurou importante na medida em que pressupunha a existência de 

um problema de evasão visível nas suas escolas. 
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Mapa do Brasil 

  

   Mapa do bairro da Tijuca 

 
Figura 3 - Mapa de localização 

             Fonte: google maps 

Em face destas características, e avaliando os dados que, a seguir, se apresenta 

sobre a evasão ou não evasão de cada instituição do bairro, escolhido segundo os critérios 

determinados no recorte desta pesquisa, obteve-se os dados fornecidos pelo SEEDUC: 

Mapa do Rio de Janeiro 
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Tabela 13 - Taxa de abandono por escola – 2015 

     

Taxa de abandono no Ensino Médio 

Ano 

cod. 

Escola Nome da 

Escola 

Localiza

ção 

Dependência 

Administrativa 

Total de 

abandono 

no E. 

Médio 

Abandono 

na 1ª série 

Abandono 

na 2ª série 

Abandono 

na 3ª série 

2015 33063192 

Escola 

Municipal 

Reverendo 

Martin Luther 

King urbana Municipal  -   -   -   -  

2015 33068011 

C E Afonso 

Pena urbana Estadual 17,90% 29,80% 10,50% 7,70% 

2015 33067791 

C E João 

Alfredo urbana Estadual 6,30% 9,20% 6,20% 2,10% 

2015 33066590 

C E Antonio 

Prado Júnior urbana Estadual 1,90% 3,50% 1,80% 0,60% 

2015 33063176 

Escola 

Municipal 

Mem de Sá urbana Municipal  -   -   -   -  

2015 33067201 

Escola 

Municipal 

Soares Pereira urbana Municipal  -   -   -   -  

2015 33062919 

C E Paulo de 

Frontin urbana Estadual 9,60% 17,70% 2,80% 3,60% 

2015 33068399 

Escola 

Municipal 

República 

Argentina urbana Municipal  -   -   -   -  

2015 33063389 

C E Chico 

Anysio urbana Estadual 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2015 33126224 

C E Herbert de 

Souza urbana Estadual 9,30% 11,10% 8,80% 4,30% 

2015 33271208 

C E José Leite 

Lopes (NAVE) urbana Estadual 0,20% 0,00% 0,80% 0,00% 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP – dados cedidos por 

SEEDUC. 

Uma vez que as escolas Municipais não cabiam no âmbito desta investigação, 

restavam sete escolas que poderiam ser incluídas no universo da pesquisa. Porém, a escola 

C E Afonso Pena, apesar de registar um elevado índice de abandono/ evasão e estar 

localizada na região em estudo, não foi selecionada pelo facto de partilhar as suas 

instalações com outra dependência administrativa municipal, com funcionamento de 
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atividades de Ciclos primários, no turno do dia, e aulas do Ensino Secundário, do Ensino 

Médio, à noite,  não estando, assim, em pé de igualdade com as outras instituições no que 

diz respeito à avaliação das infraestruturas.  

A unidade CE Chico Anysio, fez parte das entrevistas, visto que está situada na 

região estudada, bairro da Tijuca, e, apesar dos seus 0% de índice de evasão, estava dentro 

dos critérios estabelecidos, nomeadamente a sua localização geográfica, o destinar-se 

exclusivamente à frequência do Ensino Médio, e não dividir as suas dependências com 

outra unidade administrativa municipal. 

De acordo com os dados constantes da Tabela 14, a taxa de evasão mais elevada, 

a nível nacional, está relacionada com a administração Estadual, situando-se o nível de 

evasão acima do total nacional. 

Tabela 14 - Taxas de promoção, repetência, migração para EJA e evasão, por etapa e dependência administrativa- 

Censo Escolar 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP – Indicadores de fluxo escolar da Educação Básica 

Considerando os dados atrás explicitados, foi determinado o critério de 

entrevistas com os diretores, na sua qualidade de gestores escolares, na medida em que 

estariam numa posição privilegiada para fornecer os dados sobre a instituição necessários 

à consecução dos objetivos da presente investigação.  

Importa esclarecer que algumas das instituições onde decorreram as entrevistas 

estiveram ocupadas pelos alunos, por períodos superiores a trinta dias, entre o primeiro e 

segundo semestres de 2016. Essa ocupação constituiu uma forma de luta dos alunos, que 

reivindicavam melhores condições na escola. Após a ocupação, alguns diretores foram 

substituídos, tendo havido novas eleições. 

 Promoção Repetência Migração Evasão 

Total 76,30% 10,50% 2,00% 11,20% 

Estadual 73,90% 11,30% 2,40% 12,40% 

Federal 80,00% 13,40% 0,70% 5,90% 

Municipal 78,10% 10,40% 1,70% 9,80% 

Privada 91,20% 4,40% 0,60% 3,80% 
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Sendo o objeto principal da investigação realizada a visão do diretor acerca da 

evasão, não houve necessidade de se entrevistar nenhum outro membro docente ou os 

discentes; com efeito, a posição do diretor e a sua visão sobre o abandono constituíam 

os fundamentos em que assenta esta investigação. 

 

7.5 – Sobre as entrevistas 

Segundo Yin (1993, p.67): 

A orientação inicial do estudo de caso aponta para múltiplas fontes de evidência. 

A avaliação do estudo de caso por, assim, incluir o uso de análise de documentos, de 

entrevistas abertas e fechadas, análise quantitativa de dados registados, e observações 

de campo directas. 

A entrevista é uma forma flexível de compor o estudo, visto que pode ser 

adaptada, possibilitando a entrevistador e entrevistado uma maior interação. 

Na opinião de Meirinhos (2016, p. 63): 

… O entrevistador estabelece os âmbitos sobre os quais incidem as questões. 

Como referem Vázquez e Angulo (2003), comparadas com as entrevistas estruturadas, 

as entrevistas semi-estruturadas não pressupõem uma especificação verbal ou escrita do 

tipo de perguntas a formular nem, necessariamente, da ordem de formulação. Para além 

de possuírem características diferentes, também Flick (2004) aponta algumas vantagens 

das entrevistas semi-estruturadas sobre as estruturadas, dado que estas últimas limitam 

o ponto de vista do sujeito ao impor quando, em que sequência e como tratar os assuntos. 

Em suma, a entrevista semi-estruturada não segue uma ordem pré-estabelecida na 

formulação das perguntas, deixando maior flexibilidade para colocar essas perguntas 

no momento mais apropriado, conforme as respostas do entrevistado. 

Nesta tese, optou-se pela entrevista semiestruturada para possibilitar ao 

entrevistador a possibilidade de usar perguntas específicas e, deste modo, proporcionar 

liberdade ao entrevistado, deixando-o à-vontade para responder e livre de quaisquer 

constrangimentos de respostas já estruturadas. 

Foram realizados pré-testes em dois gestores, que não pertenciam ao grupo de 

gestores entrevistados para se obter informação que ajudasse a validar as entrevistas e 

uma análise sobre o tempo específico da sua duração, uma vez que as entrevistas, ao 

serem autorizadas (anexos) pelo SEEDUC, tiveram de ser agendadas formalmente com 
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os entrevistados, que procuraram saber quanto tempo demorariam. Como foi já referido, 

durante o último semestre de 2016, as escolas foram ocupadas por alunos; a seguir à 

desocupação, decorreu o período de interrupção de atividades letivas e, logo em seguida, 

a sede Metropolitana VI (segmento parte da SEEDUC), foi acoplada à Metropolitana III, 

atrasando a autorização de realização do estudo. Além disso, a pessoa responsável por dar 

continuidade ao processo da investigação dentro da instituição (ver Anexos) também foi 

substituída. 

A possibilidade de as entrevistas serem feitas dentro das escolas, em horário de 

aula, como trabalho de campo com os entrevistados, foi de fundamental importância, pois 

muitos entrevistados pediam para que, após a entrevista, as instalações fossem visitadas, 

na tentativa de ilustrar o que havia sido comentado. 

Sobre a importância do trabalho de campo, Bogdan e Biklen (1994, p.113)) são 

de opinião que:  

O termo trabalho de campo lembra algo ligado à terra. É esta a forma que a 

maioria dos investigadores qualitativos utiliza para recolher os dados. Encontram-se 

com os sujeitos, passando muito tempo juntos no território destes – escolhas, recreios, 

outros locais por eles frequentados ou nas suas próprias casas. Trata-se de locais onde 

os sujeitos se entregam às suas tarefas quotidianas, sendo estes ambientes naturais, por 

excelência, o objeto de estudo dos investigadores. À medida que um investigador vai 

passando mais tempo com os sujeitos, a relação torna-se menos formal. O objetivo do 

investigador é o de aumentar o nível de à vontade dos sujeitos, encorajando-os a falar 

sobre aquilo de que costumam falar, acabando por lhe fazer confidências. 

Antes da entrevista, todos os entrevistados receberam um termo de compromisso 

sobre a gravação de dados por meio de áudio, e a sua não divulgação fora do meio 

académicos (ver Anexo). Uma vez que a entrevista foi semiestruturada, a possibilidade 

de seguir o mesmo padrão de perguntas, oferecendo liberdade de expressão aos 

entrevistados, tornou-se fundamental para o cumprimento desta etapa.  

 

7.6 - Técnica de Análise de Dados 

Os dados obtidos com recurso às entrevistas foram tratados com base nas 

orientações de Meirinhos (2016, p. 60) 
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Segundo Flick (2004), a observação participante é mais frequente na 

investigação qualitativa. Também Rodríguez et al. (1999) salientam que a observação 

participante é um dos procedimentos de observação mais utilizados na investigação 

qualitativa. O fundamental desta observação participante é a integração do investigador 

no campo de observação. Observa desde a perspectiva de um membro participante, mas 

também pode influenciar o que observa devido à sua participação (Flick, 2004). Neste 

sentido, o observador pode tornar-se parte activa do campo observado. 

Para Neves (2015, p. 118): 

Além de poder inferir conhecimentos na pesquisa em curso, o investigador 

poderá estender as suas impressões a outras pesquisas que eventualmente possam surgir 

(Esteves, 2006). É através da análise de conteúdo que o pesquisador sistematiza os 

resultados da pesquisa, inferindo possíveis impressões e constatando a frequência ou 

não dos factos investigados. 

Como se percebe, a função do entrevistador reveste-se de particular importância 

relativamente aos aspetos interpretativos dos objetos não descritos formalmente. No 

decorrer desta investigação, foram várias as impressões recolhidas nos diversos locais 

onde decorreram as entrevistas, embora não se possa considerar que a observação como 

técnica de recolha de dados tenha sido usada exaustivamente. 

Com respeito a este assunto, Meirinhos (2016, p 61), defende que: 

 O observador participante pode aproximar-se num sentido mais profundo e 

fundamental às pessoas e comunidades estudadas e aos problemas que as preocupam. 

Esta aproximação que situa o investigador no papel dos participantes, permite obter 

percepções da realidade estudada que dificilmente se poderiam conseguir sem se 

implicar de maneira efectiva (p. 165-166). Apesar de se colocar o problema da 

interferência, a implicação apresenta também vantagens, tais como uma maior 

aproximação à realidade dos dados, uma melhor compreensão das motivações das 

pessoas e uma maior facilidade na interpretação das variáveis do contexto de estudo. 

Sendo a questão complexa parece importante, antes de mais, ser necessário analisar a 

interferência eventualmente produzida e incluí-la na investigação, mais do que 

negligenciá-la ou considerá-la nula. 

Após a recolha de dados, enveredou-se pela análise categórica por constituir um 

procedimento aberto sobre temas/categorias (Esteves apud Neves, 2015) 

Segundo Neves, (2015, p. 118), “a categorização é a operação através da qual os 

dados (invocados ou suscitados) são classificados e reduzidos, após terem sido 
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identificados como pertinentes, de forma a reconfigurar o material ao serviço de 

determinados objetivos de investigação”. 

 Bardin (2011) propôs as seguintes regras de elaboração de boas categorias: 

exclusão mútua; homogeneidade; pertinência; objetividade e fidelidade; produtividade.  

Tendo em conta as seis entrevistas realizadas nas escolas selecionadas de acordo 

com o âmbito de pesquisa anteriormente explicitado, foram construidas as seguintes 

categorias: 

Dimensão A – Descrição pessoal, académica e profissional 

Dimensão B – Conceção sobre o abandono 

B1. Existência de abandono a nível local 

B2. Causas do abandono 

B3. Fatores que influem no abandono 

B4Comunicaçãoentre gestor e docentes e discentes 

B5. Medidas para evitar o abandono 

Dimensão C – Questões secundárias 

C1. Fatores e questões burocráticas que dificultam a atividade 

C2. Ausência de estruturas para o trabalho 

 

7.7- Ética na Pesquisa  

Cenci (2000) encara a ética desde as suas origens, como a parte da filosofia 

que procura estudar e indicar princípios orientadores do comportamento humano, quer 

a nível individual e ou comunitário. Do grego ethos – caráter -, representa um conjunto 

de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade, 

procurando o equilíbrio e bom funcionamento social, de modo que ninguém saia 

prejudicado. Na sua teoria ética, Aristóteles desenvolve a doutrina da justa medida, do 

equilíbrio nas ações.  

Segundo essa doutrina, os seres humanos agem bem se evitam os extremos 

nas respostas que dão às situações que os confrontam. A justa medida assenta em pautar 

o comportamento humano na procura pelo bem comum, isto é, em garantir que todos 

os indivíduos envolvidos sejam gratificados de forma igualitária. Os princípios éticos 
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não apontam para a perfeição do comportamento, mas para que tudo aconteça da 

melhor forma possível, garantindo a todos o respeito mútuo. 

Em termos legais, no Brasil, a Resolução nº 510 de 7 de abril de 2016 explicita 

o dever do investigador para com os participantes da pesquisa, nomeadamente o art.º. 2: 

I - assentimento livre e esclarecido; II - assistência ao participante da pesquisa; 

III – benefícios; IV – confidencialidade: é a garantia do resguardo das informações 

dadas em confiança e a proteção contra a sua revelação não autorizada; V - 

consentimento livre e esclarecido; XVI - pesquisa em ciências humanas e sociais: 

aquelas que se voltam para o conhecimento, compreensão das condições, existência, 

vivência e saberes das pessoas e dos grupos, em suas relações sociais, institucionais, 

seus valores culturais, suas ordenações históricas e políticas e suas formas de 

subjetividade e comunicação, de forma direta ou indireta, incluindo as modalidades de 

pesquisa que envolvam intervenção; XXII - registro do consentimento ou do 

assentimento: documento em qualquer meio, formato ou mídia, como papel, áudio, 

filmagem, mídia eletrônica e digital, que registra a concessão de consentimento ou de 

assentimento livre e esclarecido, sendo a forma de registro escolhida a partir das 

características individuais, sociais, linguísticas, socioeconómica e culturais do 

participante da pesquisa e em razão das abordagens metodológicas aplicadas... 

Sob o ponto de vista ético e filosófico, e na estrita observância da legislação, 

parte-se do princípio que o investigador deve ser coerente relativamente aos direitos dos 

participantes na investigação. Para além do regulamentado numa resolução, é 

fundamental que o investigador possua critérios pelos quais se paute, na certeza de 

executar o seu trabalho de forma íntegra e confiável; partindo dos princípios instituídos 

no Cap. II Art.3 da já referida Resolução: 

Art. 3º São princípios éticos das pesquisas em Ciências Humanas e Sociais: I - 

reconhecimento da liberdade e autonomia de todos os envolvidos no processo de 

pesquisa, inclusive da liberdade científica e acadêmica; II - defesa dos direitos humanos 

e recusa do arbítrio e do autoritarismo nas relações que envolvem os processos de 

pesquisa; III - respeito aos valores culturais, sociais, morais e religiosos, bem como aos 

hábitos e costumes, dos participantes das pesquisas; IV - empenho na ampliação e 

consolidação da democracia por meio da socialização da produção de conhecimento 

resultante da pesquisa, inclusive em formato acessível ao grupo ou população que foi 

pesquisada; V – recusa de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à 

diversidade, à participação de indivíduos e grupos vulneráveis e discriminados e às 

diferenças dos processos de pesquisa; VI - garantia de assentimento ou consentimento 

dos participantes das pesquisas, esclarecidos sobre seu sentido e implicações; VII - 
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garantia da confidencialidade das informações, da privacidade dos participantes e da 

proteção de sua identidade, inclusive do uso de sua imagem e voz; VIII - garantia da 

não utilização, por parte do pesquisador, das informações obtidas em pesquisa em 

prejuízo dos seus participantes; IX - compromisso de todos os envolvidos na pesquisa 

de não criar, manter ou ampliar as situações de risco ou vulnerabilidade para indivíduos 

e coletividades, nem acentuar o estigma, o preconceito ou a discriminação; e X - 

compromisso de propiciar assistência a eventuais danos materiais e imateriais, 

decorrentes da participação na pesquisa, conforme o caso sempre e enquanto necessário. 

Por fim, é fundamental ressaltar que a ética do investigador deve ser uma força 

motriz para o desenvolvimento da sua investigação e para a sua atitude académica 

relativamente à sociedade e outros grupos que, sendo ou não beneficiados pelos 

resultados, merecem o respeito e a integridade em termos do tratamento dos dados 

recolhidos. 

Esta investigação teve a aprovação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por 

meio de processo interno, no sistema SEEDUC (ANEXOS), na sede Metropolitana VI 

posteriormente integrada a Metropolitana III. Todos os diretores foram previamente 

contactados, por telefone, sobre a sua aceitação ou não em participarem no presente 

estudo, a fim de se proceder ao agendamento da entrevista. Foi entregue a todos os 

participantes um termo de responsabilidade, contendo informação de contacto do 

entrevistador, para que, tão logo quanto possível, as conclusões possam ser partilhadas 

com os envolvidos. 
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CAPÍTULO 8 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  
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A evasão escolar de alunos do Ensino Médio em escolas estaduais do bairro da Tijuca – 
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CAPÍTULO 8 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Os conteúdos foram interpretados com base na pré-análise e na exploração do 

material tratado, na linha do proposto por Bardin (2004), atualmente considerado 

literatura de referência em análise de conteúdo. Outros autores como Berelson, (1984) ou 

Downe-Wamboldt, (1992) enaltecem as vantagens da análise e interpretação de 

conteúdos como forma de atingir os objetivos propostos. Esta técnica tem vindo a ser 

muito utilizada no Brasil e em outros países, principalmente nas pesquisas cuja 

abordagem é de natureza predominantemente qualitativa (Dellagnelo & Silva, 2005).   

A análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, 

consentindo a inferência do conteúdo da comunicação de forma efetiva e objetiva. Bardin 

(2004) define-a como sendo:  

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção e recepção destas mensagens (p.37). 

O objetivo deste capítulo é o de demonstrar a perspetiva das entrevistas, 

identificando as questões mais inquietantes para os gestores escolares, na sua atividade 

quotidiana, os atores que podem interferir na dinâmica escolar; favorecendo ou não a 

evasão por parte dos discentes. É relevante ponderar que a ausência de evasão, em alguma 

das unidades, é uma fonte rica de informação, que possibilita, ao gestor, avaliar o que 

motiva o aluno a não abandonar a unidade escolar em que se encontra matriculado. 

Para análise dos dados, foram adotados códigos para cada unidade escolar na 

entrevista dos respetivos gestores. 
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Tabela 15- Lista dos códigos de entrevistas 

Unidades escolares entrevistadas Código 

C E João Alfredo CE - I 

C E Antonio Prado Júnior CE - II 

C E Paulo de Frontin CE - III 

C E Chico Anysio CE - IV 

C E Herbert de Souza CE - V 

C E José Leite Lopes (NAVE) CE - VI 

A interpretação dos dados recolhidos obedece à dimensão categoria e 

subcategoria para cada unidade/ gestor entrevistado. 

De notar que todas as instituições possuem classificação dentro dos critérios 

estabelecidos pela SEEDUC (Resolução 5151 de 3 de novembro de 2014 – Anexos), 

tendo em consideração aspetos como: infraestruturas físicas, número de alunos, parceiros 

envolvidos, turnos, cursos técnicos, número de funcionários, número de turmas, entre 

outros. 

Tabela 16 - Classificação dos anos de 2016 e 2017 segundo critérios da SEEDUC por unidade escolar 

entrevistada 

 
CLASSIFICAÇÃO 

SEEDUC 
  

Código 2016 2017 
Número de 

alunos 201720 
Parceria 

CE-I A B 1581 não 

CE-II A A 1921 não 

CE-III B B 1320 não 

CE-IV A A 252 IAS 

CE-V B B 1150 não 

CE – VI A A 416 Oi Futuro 

 
Fonte: elaboração da autora com base em dados SEEDUC -resolução SEEDUC n 5496 de 28.12.2016 DO 

29.12.2016 e informações cedidas pelos gestores das unidades escolares.  

                                                           
20 Não houve informação por parte da unidade escolar sobre quantidade entre gêneros nas 

unidades. 
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Convém não esquecer que não há, na realidade, critérios específicos 

estabelecidos para definir o perfil ideal do gestor. O que existe são os requisitos, que não 

são muitos, a que deve obedecer a eleição para gestor: pertencer ao funcionalismo público 

por concurso da secretaria de educação estadual, ter uma licenciatura, uma especialização 

e formar uma lista que irá concorrer e submeter-se a votação dos docentes, alunos, pais, 

funcionários da escola e direção. 

As escolas que têm parcerias, beneficiam de auxílio económico, quer se trate de 

material pedagógico, ou apoio administrativo, de auxílio estrutural ou mesmo auxílio 

financeiro ao corpo docente envolvido na instituição. Cada parceria funciona de acordo 

com os critérios estabelecidos entre governo do Estado e o órgão parceiro. Nas escolas 

objeto de análise, são dois os parceiros: o Instituto Ayrton Senna (IAS) para a escola CE-

IV e a Mantenedora OI, grupo Oi Futuro, para a escola CE-VI. 

 

8.1 – Descrição pessoal, académica e profissional dos gestores 

• CE-I 

A gestora da unidade tem quarenta e dois anos de idade, é licenciada em 

Geografia, e tem uma pós-graduação (Lato Sensu) em Psicopedagogia e Gestão 

Educativa. Trabalha em educação há vinte e dois anos, mas só ocupa o cargo de gestora 

escolar há cinco anos, sendo os últimos quatro na instituição onde agora exerce funções. 

• CE-II 

A gestora da unidade tem cinquenta e três anos, é licenciada em Educação Física, 

e tem uma pós-graduação (Lato Sensu) em Altas Habilidades, Gestão Pública e 

Supervisão Escolar. Trabalha em educação há trinta e dois anos e ocupa o cargo de gestora 

escolar há seis. 

• CE-III 

A gestora da unidade tem sessenta e dois anos, é licenciada em Biologia, e tem 

uma pós-graduação (Lato Sensu) em Gestão Escolar. Trabalha em educação há trinta e 

três anos e ocupa o cargo há vinte e oito anos. 
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• CE-IV 

O gestor da unidade tem cinquenta e oito anos, é licenciado em Português, e tem 

uma pós-graduação (Lato Sensu) em Ensino da Língua Portuguesa, Educação e Turismo, 

Gestão Empreendedora e um Mestrado em Psicanálise. Trabalha em educação há vinte e 

cinco anos e ocupa o cargo de gestor escolar há três anos e meio. 

• CE-V 

A gestora da unidade tem cinquenta e três anos, é licenciada em Matemática, e 

tem uma pós-graduação em Gestão Educativa. Trabalha em educação há trinta e dois anos 

e ocupa o cargo de gestora escolar há seis meses. 

• CE-VI  

A gestora da unidade tem quarenta e quatro anos, é licenciada em Letras, e tem 

uma pós-graduação (Lato Sensu) em Gestão e Psicopedagogia. Trabalha em educação há 

vinte e quatro anos e ocupa o cargo de gestora escolar há um. 

 

8.1.1 – Perfil dos gestores participantes  

A partir das entrevistas realizadas, foi possível observar que a maioria dos 

gestores são professores, com um plano de carreira no ensino público, têm mais de 

cinquenta anos de idade, são portadores de uma licenciatura, e todos têm uma pós-

graduação em Gestão. Todos exercem a atividade de professor há mais de vinte anos e o 

tempo de ocupação do cargo corresponde a uma média de sete anos e dois meses.  

De entre os seis gestores entrevistados, cinco são mulheres (as gestoras das 

unidades CE I, CE II, CE III, CE V, e CE VI). 
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Tabela 17– Perfil do gestor escolar 

Escolas Idade Graduação 
Pós-

graduação 
Gestão Anos no cargo 

CE- I 42 1 2 sim 5 

CE- II 53 1 3 sim 6 

CE – III 62 1 1 sim 28 

CE – IV 58 1 1 sim 3 

CE – V 53 1 1 sim 0,5 

CE – VI 44 1 2 sim 1 
      

RESULTADOS 52 1 1,6 100% 7,2 

A média de idades dos gestores está próxima dos cinquenta e dois anos, e alguns 

têm já tempo de serviço suficiente para se aposentarem do funcionalismo público.   

Todos possuem habilitação para o exercício da docência, fator fundamental para 

ingressarem no funcionalismo público, mediante concurso, e são detentores, no mínimo, 

de uma pós-graduação, embora não seja um requisito obrigatório para o desempenho do 

cargo; com efeito, a média é de 1,6 graduações por entrevistado, o que corresponde a mais 

de uma pós-graduação (Lato Sensu), por gestor. 

Uma das áreas das pós-graduações é Gestão, mas, curiosamente, assinala-se a 

ausência de formação em Pedagogia ou qualquer outra área diretamente relacionada com 

a área pedagógica, o que contraria a opinião de Teixeira (1961), que defende a 

necessidade de um profundo conhecimento no domínio da pedagogia para o exercício de 

determinadas funções, nomeadamente a de diretor escolar.  

O tempo de serviço na unidade deveria ser superior ao estipulado pela Resolução 

nº 510 de 7 de abril de 2016, pois para conhecer o contexto e, principalmente, exercer a 

função de forma democrática em prol da comunidade, dois aspetos de grande importância 

(Pado, 2016) é preciso tempo. Pelo que foi possível perceber, os gestores não refletem 

grande preocupação relativamente a uma gestão democrática, assente em princípios como 

ouvir, ponderar ou partilhar decisões.  

Em termos de formação académica, não há grandes discrepâncias entre o perfil 

de cada um dos gestores, excetuando, naturalmente, diferenças de cursos, de preferência, 

necessidades e aptidões. A maior diferença profissional está relacionada com o tempo de 

ocupação do cargo, tendo os diretores das unidades CE-V e CE-VI sido eleitos 

recentemente, após a já referida ocupação das escolas pelos alunos.  
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8.2 – Conceção dos gestores acerca da evasão 

Neste segmento da pesquisa, analisar-se-á a visão do gestor acerca da evasão 

escolar, tendo em conta a sua posição e experiência na instituição escolar onde exerce a 

sua atividade. De acordo com diversos especialistas em evasão escolar como González 

(2006), Neves (2015), Sant’Anna (2012), Pérez Gómez (2001), Kominski (1990), 

Mendonça (2006), e Neves (2012), entre outros, são muitos os motivos que contribuem 

para que o aluno abandone a escola, incluindo uma sucessão de repetências acumuladas 

ao longo do percurso escolar (Carrito, 2013). 

• CE-I  

Na opinião desta diretora, o abandono/evasão existe e deve-se ao facto de a 

escola não ser atrativa, logo, não ser capaz de competir com o mundo exterior. Considera 

a taxa de 6,30% relativamente baixa, mas acredita que deveria ser menor. Atribui o índice 

de abandono/evasão à procura de emprego, ao uso de uma metodologia ultrapassada nas 

escolas, à falta de recursos pedagógicos, infraestruturas físicas e falta de recursos 

humanos, uma vez que a classificação da escola reduz o número de funcionários para 

executar funções administrativas e ou organizacionais. Compreende que o abandono / 

evasão escolar em geral, e não apenas na sua unidade, é um fator social e cultural, pois 

percebe que: 

“.. Existe uma desvalorização da escolarização e da escola como 

instituição.” 

Identifica como uma das causas do abandono/ evasão a ineficiência do sistema 

Rio Card21 e como fator principal a ausência da família na participação do dia-a-dia do 

aluno. 

Não acredita que a atitude do gestor tenha uma relação direta com o abandono/ 

evasão, mas defende que a aproximação do gestor é fundamental para a manutenção do 

aluno na escola. 

Considera a sua relação com os alunos muito boa; dando como exemplo o facto 

de, em 2016, os alunos não terem ocupado a unidade de que já era gestora, o que pode ser 

entendido como uma forma de parceria entre alunos e direção; crê que, apesar de os 

                                                           
21 Rio Card – Sistema eletrónico de emissão de bilhetes. O serviço pode ser usado na categoria 

empresarial, pessoal ou como subsidio para deslocação de alunos no trajeto entre escola – casa e casa- 

escola. 
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alunos desejarem reformas na escola, entendem que a direção tem feito um esforço, dentro 

das suas possibilidades, para as concretizar. 

Embora tenha realizado projetos visando a redução da evasão escolar, lamenta 

não ter podido fazê-lo em 2017, devido à falta de recursos humanos. Uma medida 

paliativa que levou a cabo para reduzir o abandono/ evasão e resgatar alunos foi solicitar 

a ajuda dos representantes de turma no processo de comunicação com a escola, por 

morarem nos mesmos locais, terem algum grau de parentesco, etc. No momento da 

entrevista, era de 140 o número de fichas a serem encaminhadas para o Conselho Tutelar, 

por número de faltas. Não obstante, de momento, não existirem projetos em andamento 

para reduzir a evasão, a diretora acredita que a comunicação com a família pode constituir 

um meio efetivo de resgate dos alunos. 

É de opinião que o mau funcionamento do sistema Rio Card transtorna a vida do 

aluno em termos de frequência da escola, dificulta o seu acompanhamento dos conteúdos 

e, a longo prazo, pode gerar abandono/ evasão. Na sua opinião, se o sistema funcionasse 

melhor, poder-se-ia conter o índice de abandono/ evasão. Outro aspeto que se lhe afigura 

fundamental para lidar com a situação é a participação da associação de responsáveis22 

no quotidiano dos alunos. 

CE-II  

De acordo com a diretora desta escola, o abandono/ evasão é o reflexo da 

incapacidade da escola em capatar o interesse do aluno. Reconhece que: 

“Muita coisa mudou, mas a escola não mudou muita coisa!” 

Acrescenta que o mesmo tipo de aula que era lecionada há vinte anos atrás 

continua a ser ministrada a uma geração que sofreu profundas mudanças. Acredita que o 

baixo índice de abandono/ evasão (1,90%) se deve à complacência dos responsáveis, pois 

muitos já não se admiram com a saída do aluno da escola. 

Entre as causas principais do abandono/ evasão, refere a maternidade; de resto, 

a gravidez em si, não é o maior problema, já que as alunas continuam a frequentar a 

escola, mesmo estando grávidas. No entanto, a falta de um local onde deixar os filhos, é 

                                                           
22 agrupamento organizado de indivíduos com um objetivo comum; entidade que congrega essas 

pessoas; local onde se reúnem esses indivíduos, onde funciona essa entidade; considerando o objetivo 

comum defender os interesses dos alunos, essa associação seria formada pelos responsáveis dos alunos, a 

fim de tratar e participar de decisões da unidade escolar e melhores decisões junto da gestão da escola para 

o bem comum dos discentes. 
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uma questão relevante e pode ser impeditiva de continuar o percurso académico. A dupla 

jornada entre estudo e trabalho facilita a desistência; muitos alunos acabam por tornar-se 

os responsáveis económicos da família, tendo em conta a crise económica por que o 

Estado passa, com 14% de desemprego. Esta diretora revela preocupação relativamente 

ao absentismo e abandono/ evasão da escola por parte de uma geração que designa por 

geração “nem – nem”, que nem estuda nem trabalha. 

Outros pontos por si identificados como razões para o abandono/ evasão foram: 

a violência (operações policiais, que fazem com que, muitas vezes, o aluno não possa 

entrar ou sair da comunidade onde reside) e o Rio Card. Quando a “responsabilidade” 

pelo sistema e a resolução de eventuais problemas era do sistema Rio Card, o processo 

era mais rápido; ao passar para o aluno, a situação complicou-se. Como diretora, emite 

diversas declarações por dia para os alunos poderem utilizar o ônibus, até o cartão do 

aluno estar regularizado. 

Entende que a atitude do gestor influencia o abandono/ evasão e acrescenta que 

tudo pode estar relacionado com o fenómeno, desde o número reduzido de alunos, à 

reposição de material cedido pela Secretaria de Educação, aos recursos disponíveis. 

Afirma haver uma boa comunicação entre si, os parceiros de trabalho e o corpo 

discente, mas acredita que poderia ser melhor se a função do gestor não tivesse de 

despender tanto tempo com questões burocráticas. 

Relativamente ás medidas de combate ao abandono/ evasão, não tem nenhum 

projeto específico, pois continua a considerar o contacto telefónico como veículo 

fundamental de comunicação com a família. No entanto, a redução das linhas telefónicas 

de cinco para uma, dificulta o contacto, pois não há possibilidade de ocupar por tanto 

tempo a única linha telefónica da instituição.  

Defende que determinadas funções dos funcionários, como porteiro, inspetor, 

etc., são fundamentais para se manter a ordem e possibilitar a manutenção dos alunos no 

espaço escolar. Essas pessoas conhecem os alunos e acabam por ter um contacto 

diretocom eles e participar na rotina escolar. 

• CE-III 

Na opinião desta gestora, o abandono/ evasão é visível, e está relacionado com 

muitos fatores. Na sua unidade, o índice de abandono/ evasão é mediano (9,60%) mas 
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preocupa-a saber o que fazem os alunos fora da escola. Considerando que o Estado 

enfrenta um elevado nível de desemprego, restam duas opções ao aluno:  

“...cair na informalidade ou na marginalidade!” 

Considera a gravidez e a possibilidade de arranjar um trabalho como fatores que 

afastam os alunos da escola, embora, na sua unidade, não identifique nenhum fator que 

especificamente justifique o índice de abandono/ evasão. Embora não seja natural, o 

abandono/ evasão é compreensível, decorrente da necessidade de encontrar um trabalho. 

Acredita que o gestor esteja indiretamente relacionado com o abandono/ evasão 

e seja um pouco responsável por ele, pois, quando não consegue oferecer o mínimo aos 

alunos, torna-se corresponsável pela evasão, principalmente quando a escola não 

consegue apresentar um plano de vida, cursos técnicos e ou a possibilidade de 

remuneração paralelamente aos estudos. 

Considera ter um bom relacionamento com os alunos e membros da equipe 

pedagógica. 

Quanto às medidas de combate ao abandono/ evasão, declara ter projetos que 

visam resgatar os alunos faltosos, mas, no momento, não são muito viáveis devido à falta 

de pessoal, principalmente inspetores, que possam executar chamadas em sala de aula e, 

diariamente, ter uma relação das faltas; quando é possível, a chamada em sala é feita por 

membros da coordenação. Na sua unidade, continua a recorrer-se ao contacto telefónico 

com as famílias como forma de evitar o absentismo dos alunos. 

• CE-IV 

De acordo com o gestor desta unidade, no estabelecimento de ensino que dirige 

não se regista abandono/ evasão (0,0% de evasão), o que se deve à estrutura da escola, à 

parceria que supre diversas dificuldades relativas a material pedagógico e estrutural. 

Considera que o cuidado com o aluno como um todo, focado em pontos como educação 

e rendimento, faz com que ele se sinta parte do contexto, e desenvolva um sentimento de 

pertença.  

Na sua opinião, de um modo geral, o abandono/ evasão está relacionado com 

vários fatores, nomeadamente o elevado índice de reprovação, causadora de 

desmotivação entre os alunos, e o facto de: 

“...a escola não fazer mais sentido para o aluno!”  
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Apesar de, na sua unidade, não haver abandono/ evasão, acredita que a função 

do gestor possa estar relacionada com o abandono/ evasão, e que a atitude deste, 

principalmente o modo como recebe os alunos tenha uma influência direta na 

permanência do aluno na escolaridade. 

Classifica a sua comunicação com alunos e colegas como excelente, realçando 

que a sua sala é a primeira logo a seguir ao portão de entrada da escola. 

No que toca a medidas de combate ao abandono/ evasão, considera serem 

desnecessárias na sua unidade, face à inexistência do fenómeno. No entanto, realiza 

fóruns com os responsáveis, chamando profissionais para debater sobre diversos assuntos 

que envolvam o quotidiano do aluno e sejam relevantes para os pais. 

• CE-V 

A gestora da unidade reconhece a existência de abandono/ evasão (9,30%), que 

atribui a diversos fatores. Antes de ser eleita gestora da unidade, já era professora na 

escola há quinze anos e, nesse período deu-se claramente conta do problema de evasão 

com que a unidade se debatia, a que não seria, certamente, alheio o facto de, nos dezasseis 

anos de existência da escola, ter havido seis gestores diferentes: 

 “... não houve uma continuidade do trabalho de gestor.” 

Relativamente às causas do abandono/ evasão, considera que a mudança de 

gestão dos últimos anos terá causado nos alunos e responsáveis um sentimento de 

insegurança e incerteza para com a unidade escolar. Acredita que o facto de a escola se 

situar logo no início da comunidade e paredes meias com a estação de recolha de lixo, 

com a existência de caçambas23 de lixo no local, pode interferir com a autoestima do 

aluno que a frequenta, desincentivando-o.  

Na sua opinião, o fator trabalho influenciou diretamente o índice de abandono/ 

evasão, em virtude de não ter sido possível formar o mesmo número de turmas no turno 

da tarde, porque, tendo aulas de tarde, os alunos não conseguiam trabalho nos turnos 

manhã/ tarde e tarde/noite.  

Um outro fator responsável pela evasão prende-se com o facto de a escola se 

situar logo no início da comunidade. Quando a escola foi criada, muitos moradores locais 

                                                           
23 Caçamba (do quimbundo kisambu) ou caixa estacionária é uma grande caixa de metal, ou 

depósito para recolha de lixo. 
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recomeçaram a estudar, mas os alunos que vinham de fora normalmente não 

continuavam.  

O facto de ocupar o cargo há pouco tempo não permite ainda tirar conclusões, 

mas está convencida que as gestões anteriores foram fundamentais para a evasão dos 

alunos. 

De modo a combater a evasão, promove reuniões bimestrais com os responsáveis 

e instituiu o hábito de reunir com os pais, por turma, para tratar de problemas específicos 

de um determinado grupo. O contacto com os pais sempre se revelou uma atitude 

benéfica, pois, após o contacto, alguns alunos têm regressado à escola. Também a 

existência de Unidades de Polícia Pacificadoras (UPP) é uma grande ajuda na questão do 

sentimento de segurança. 

Como medidas que podem ser benéficas para a manutenção dos alunos na escola, 

a gestora refere a organização das escolas, o aumento do número de funcionários e a 

manutenção do corpo docente e ou a sua substituição atempada por parte do governo, de 

forma a complementar o quadro de funcionários. Acredita que o estabelecimento de 

parcerias pode ser um importante contributo e vê como fundamental: 

 “...criar vínculo de pertença dos alunos com a escola!” 

• CE-VI 

A gestora desta escola chegou ao cargo por via de uma eleição, após a saída do 

gestor anterior, em resultado da ocupação da escola entre o primeiro e o segundo 

semestres de 2016 e compreende a evasão como: 

“...o reflexo do não olhar para o aluno!” 

Considera que o abandono/ evasão é algo natural, faz parte do processo, embora 

não devesse sê-lo. Na sua ótica, atualmente, a metodologia das escolas contempla 

demasiados conteúdos e tornou-se muito menos aprazível. O índice de abandono/ evasão 

nesta instituição é de 0,20%, claramente baixo, mas mesmo esse decorre do facto de a 

escola ser integral e técnica e pertencer a um número reduzido de escolas que, não 

obstante serem do Estado, exigiam aos alunos a realização de uma prova como condição 

de ingresso. Com o fim desse procedimento e o início da matrícula fácil, como aconteceu 

com outras escolas, o perfil do público modificou-se.  
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Para si, uma das causas do abandono/ evasão está relacionada com o regime 

integral e o número reduzido de vagas para os cursos técnicos, o que faz com que o aluno 

se matricule em outro curso e acabe por optar pela não permanência. 

Não identifica o fator trabalho como causa de abandono/ evasão, pois os alunos 

que se inscrevem nesta escola contam com grande apoio familiar, o que os leva a 

permanecer na instituição; além disso, há uma parceria com o Oi Futuro, que proporciona 

vagas de emprego, no final do Ensino Médio.  

Considera que a comunicação entre muito dos discentes e a coordenação é boa, 

resultado, em grande medida, do facto de ter chegado ao cargo através de eleição, em 

2016. De resto, na sua opinião, uma má gestão pode, efetivamente, contribuir para o 

abandono/ evasão. 

Até ao momento, não houve necessidade de tomar medidas para prevenir a 

evasão escolar, mas acredita que a escola pode sempre tornar-se mais atrativa. Chama a 

atenção para o facto de a unidade que gere não ser representativa dos parâmetros 

habituais, pois o seu mobiliário é colorido, dispõe de sistema wifi, é uma estrutura bem 

conservada, tem uma decoração jovem, e laboratórios equipados com sistema 

informático. 

 

8.3 – Discussão de resultados 

Há uma grande diferença relativamente à classificação da SEEDUC, apresentada 

na Tabela 16, o que se reflete diretamente nos resultados das escolas, nos parceiros, no 

número de alunos e, claramente, nas infraestruturas de cada uma das unidades. Verifica-

se que as escolas CE-IV e CE-VI contam com um parceiro que as auxilia estrutural, 

pedagógica e financeiramente. A evasão escolar, em ambas as escolas, é nula ou residual, 

e as dificuldades dos gestores são menores, devido à redução do número de alunos e ao 

facto de a própria instituição se preocupar com o aluno no seu todo.  

É importante sublinhar que todas as escolas objeto deste estudo têm três turnos 

e que o gestor escolar não consegue acompanhar os três turnos de forma integral na 

instituição, ficando os demais funcionários da coordenação encarregados da observação 

dos outros aspetos que envolvam a escola. 
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As escolas CE-I, CE-II, CE-III e CE-V não têm parceiros e o número de alunos 

matriculados é até sete vezes maior que o da escola com menos e o da escola com mais. 

Deve considerar-se que, não obstante esta disparidade, estas escolas têm o mesmo número 

de funcionários e os mesmos recursos, o que dificulta, claramente, a sua gestão. 

Além da questão dos recursos práticos, é comum ao discurso de todos os gestores 

a referência ao excesso de burocracia, queixando-se da frequência com que têm de 

elaborar relatórios de casos específicos (quinzenalmente, quando não diariamente); para 

suprir a falta de funcionários, é preciso assegurar outras funções, incluindo as que não são 

especificamente do âmbito da gestão, de forma a colmatar as necessidades em termos de 

recursos humano que a SEEDUC disponibiliza para cada classificação específica, o que 

obriga a uma gestão ditada pelas necessidades de cada dia. 

Outro aspeto referido por diversos diretores foi a questão do Rio Card, sistema 

de cartão que mensalmente possibilita ao aluno o acesso a uma quantidade específica de 

créditos para as deslocações de casa para a escola e da escola para casa. Durante o 

processo de matrícula, no sistema de matrícula fácil, esse acesso é disponibilizado na 

página da secretaria de Educação do Estado, que, na medida do possível, direciona o aluno 

para a escola mais próxima da sua área de residência, embora, num ou noutro caso, isso 

não seja possível. Essa situação deve-se, naturalmente, ao limite do número de alunos por 

turma e por turno, mas, na maior parte dos casos, o sistema de Rio Card para deslocação 

é necessário. 

 

8.4 – Questões secundárias 

Os gestores entrevistados apontaram diversos aspetos que, na sua opinião, 

dificultam o desempenho efetivo da sua função, e são causadores de um desgaste contínuo 

em termos da sua atuação. Neste ponto, procurar-se-á dar uma visão do que implica ser 

gestor e das questões secundárias que podem dificultar essa atividade.  

Durante as entrevistas, diversos pontos foram identificados pelos gestores como 

fatores que dificultam a sua função e que podem agravar a situação da instituição. De 

notar que, mesmo que indiretamente ligadas ao abandono/ evasão, essas questões, 

aparentemente secundárias, contribuem para uma perceção mais alargada dos aspetos que 

podem, em última análise, refletir-se negativamente no desempenho e atitude dos alunos. 
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CE-I  

A gestora da unidade é particularmente incisiva relativamente à questão da 

segurança. Chama a atenção para o facto de a falta de uniformes, que deveriam ser cedidos 

pelo governo, não se verificar desde 2014, o que pode tornar-se um problema sério de 

segurança interna, na medida em que nem sempre se consegue identificar claramente os 

alunos. 

A falta de segurança interna estende-se, também, à segurança do aluno no trajeto 

para casa. Se este usar o uniforme, e for abordado por agentes da autoridade, uma situação 

comum no Rio de Janeiro, rapidamente será identificado como estudante e não como 

marginal.  

O sistema Jovem aprendiz, um sistema de geração de emprego para permitir a 

entrada de adolescentes no mercado de trabalho, que corresponde a uma exigência do 

governo para empresas a partir de um determinado número de funcionários, representa 

uma forma importante de o aluno se manter na escola, já que a permanência no programa 

depende da frequência da escola. Verifica-se, lamentavelmente, que o número de vagas 

do projeto é bastante inferior ao número de alunos. 

Em termos da adequação das infraestruturas para o trabalho, a gestora desta 

unidade considera o sistema de classificação das escolas (A, B, etc.) injusto, pois, não 

raras vezes, tem-se em atenção os números e não as infraestruturas físicas da escola, em 

muitos casos a necessitar de manutenção. 

CE-II  

Quanto aos fatores que dificultam a atividade da gestão, a gestora desta unidade 

identifica a ausência de funcionários, aliada ao excesso de burocracia, como impeditivos 

de um trabalho pedagógico centrado no aluno, o que compromete a idealização e 

realização de projetos suscetíveis de facilitar as aprendizagens. Na sua opinião, a forma 

de funcionamento do sistema Rio Card dificulta o dia-a-dia da unidade, e, por vezes, afeta 

diretamente o trabalho do gestor e do corpo de direção, que constantemente se ocupam 

da emissão de declarações para os alunos. 

Entende que, mesmo sendo a escola classificada com a letra A, o número de 

funcionários disponíveis para os mil e novecentos alunos matriculados é reduzido, uma 

situação que é agravada pela demora, por parte da Secretaria de Educação, em substituir 
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os funcionários que se aposentam, os ausentes por razões de saúde, ou que faltam 

esporadicamente. Com efeito, estas situações interferem com o bom andamento das 

atividades diárias e que só não comprometem o funcionamento de muitas escolas devido 

ao esforço incansável do corpo docente, ao seu amor pelo que fazem, mesmo não tendo 

o merecido reconhecimento.  

CE-III 

Para além da degradação resultante da falta de obras e manutenção, já aprovadas 

pelo Estado e publicitadas Diário Oficial, mas ainda à espera de concretização, a gestora 

desta escola identifica a ausência de funcionários como um entrave direto ao bom 

funcionamento da mesma. 

É de opinião que a falta de cursos técnicos impede o aluno de se interessar pela 

escola e menciona a falta de professores para cumprir os 100% do quadro de docentes. 

CE-IV 

Esta unidade foge aos parâmetros tradicionais, pois regista uma evasão de 0%, 

pelo que o seu gestor não refere, propriamente, a existência de problemas. Com efeito, a 

escola tem 252 alunos, uma parceria, e está classificada com a letra A. Deste modo, recebe 

os mesmos recursos que uma escola com 1.900 alunos e uma infraestrutura física cinco 

vezes maior. Em termos de recursos humanos, o número de funcionários satisfaz as 

necessidades, tendo em conta o número de alunos. 

Face a estas condições, o gestor não identifica problemas estruturais que 

dificultem a sua atividade. 

CE-V 

A gestora desta unidade refere o reduzido número de funcionários 

administrativos e auxiliares de apoio à portaria e ao pátio. A estrutura da sua escola é 

vertical, com seis andares, o que implica a existência de inspetores, e não de professores, 

para desempenharem essa função.  

Acredita que a organização da escola, como um todo, se ressente da falta de 

funcionários e, sobretudo, da morosidade na substituição dos que, por algum motivo, 

deixam de estar ao serviço. 



196 
 

Na sua opinião, as parcerias são benéficas e devem aumentar, pois quanto mais 

as escolas tiverem apoios, mais poderão melhorar e, por extensão, beneficiar os alunos. 

Em termos da adequação das infraestruturas da escola ao trabalho, realça o facto 

de a ausência de recursos prejudicar o trabalho e impedir que o aluno ganhe um 

sentimento de pertença, contribuindo, indiretamente, para o afastar, ainda mais, da escola. 

CE-VI 

A gestora da unidade considera que a falta de uniformes e a ausência de regras 

efetivas sobre os limites de entrada de turno após determinado horário são fatores que 

desestabilizam a dinâmica da escola e dificultam o passar da mensagem aos jovens de 

que há limites que devem ser observados. Declara que, atualmente, não existe um manual 

do aluno, emitido pela Secretaria de Educação, que determine regras básicas de conduta 

na escola, de molde a facilitar a gestão dos limites a impor aos alunos. 

Na sua opinião, não há falta de estruturas adequadas para o trabalho; pelo 

contrário, acredita que a sua unidade é privilegiada, no que diz respeito aos recursos, uma 

vez que tem uma parceria e instalações capazes de satisfazer as necessidades dos jovens. 

No entanto, considera que o abandono/ evasão que se verifica em algumas unidades é 

uma questão que deve ser revista, na perspetiva de se eliminar ao máximo a burocracia e 

o excesso de conteúdos, adotando projetos relacionados com o dia-a-dia do aluno e com 

mais significado para as suas vidas. 

Como se percebe das respostas destes gestores, não há uma unidade estabelecida 

pelo Estado e os gestores não têm autonomia para formular e impor regras num órgão 

público. As regras deveriam ser estabelecidas após audição dos gestores, e executadas por 

eles, após autorização por parte do Estado, tendo em conta as disparidades existentes entre 

as várias escolas, sob o ponto de vista físico, financeiro, e dos recursos humanos. Com 

efeito, não há uniformidade organizacional entre as estruturas mínimas dos gestores. As 

escolas que não referem aspetos secundários são escolas onde não há evasão, ou, quando 

existe, é residual, e contam com parcerias que fazem toda a diferença no desenvolvimento 

da escola e dos alunos. 
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CAPÍTULO 9 

POSICIONAMENTOS CONCATENADOS 

______________________________________________________________________ 

A evasão escolar de alunos do Ensino Médio em escolas estaduais do bairro da Tijuca – 

Brasil: A visão dos gestores escolares 
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CAPÍTULO 9 – POSICIONAMENTOS CONCATENADOS 

O propósito deste capítulo é o de compreender o posicionamento dos 

entrevistados, relacionando cada um deles com os pontos em que convergem e divergem 

acerca do abandono/ evasão. 

No decorrer da investigação, e após as entrevistas, foram identificados 

determinados fatores, comuns a outros estudos, que podem ser responsáveis pelo 

rendimento e insucesso escolar, e, consequentemente, pela evasão (Sant’Anna, 2012), e 

que podem ser agrupados de acordo com cinco eixos principais: aspetos socioeconómicos 

(Neves, 2012; Mendonça, 2006); a família (Niemann, 2008; Sant’ Anna, 2012; Neri, 

2009); Menezes Filho, 2001); o aluno (Taborda-Simões, Fonseca & Lopes, 2008 e 2011; 

Machado, 2017; Baggi & Lopes, 2010; Porto; 2011); o professor (Almeida, et al., 2005; 

Schwartz, 2018); e a escola (Paro, 2016; Neri, 2009; Soares, 2002 e 2004; Oliveira, 2008; 

Wobmann & West; 2006). Todos estes aspetos foram considerados pelos entrevistados 

como fatores que podem levar à evasão. Infelizmente, não foi possível, a partir das 

entrevistas feitas, identificar uma metodologia unificada e eficaz de combate ao 

abandono/ evasão escolar em vigor nas unidades entrevistas. 

Um conjunto de variáveis têm sido apontadas como fatores positivos no combate 

ao abandono/ evasão. Barros, Mendonça e Santos (1992) referem, nomeadamente: a 

educação dos pais, o facto de os jovens morarem com os pais, as leituras realizadas em 

casa, o ser mulher, a boa relação com o professor e o material didático, a circunstância de 

se morar num espaço urbano, o frequentar uma escola onde existe Ensino Médio, a 

dimensão da escola, a carga horária dos funcionários, a quantidade de material de que a 

escola dispõe, as habilitações e dedicação do diretor/ gestor.  

Por outro lado, ainda segundo os autores, há fatores que podem interferir 

diretamente com o abandono/ evasão tais como: o facto de o aluno trabalhar, o ter já 

reprovado, a existência de desfasamento escolar, a distância relativamente à escola, a 

circunstância de morar com um dos pais e estudar em turmas multisseriadas. 

Percebe-se que todos os aspetos tratados pelos autores aqui indicados têm muitas 

semelhanças com os que constam do depoimento dos entrevistados, o que torna legítimo 

concluir que a realidade pesquisada e a literatura estão diretamente ligadas. 
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9.1 – Evasão – causas e medidas para combatê-lo 

9.1.1 – Perceção dos entrevistados relativamente a evasão 

Em todas as entrevistas realizadas, os diretores encaram a questão da evasão 

como um dos aspetos negros da educação, no Brasil. Das seis escolas visitadas, três 

registam um índice da evasão superior a 5% o que atesta bem a gravidade da situação. No 

entanto, continua a observar-se, também, a falta de resposta para o problema, traduzida 

na ausência de estratégias eficazes de combate, para a qual contribui, certamente, a visão 

distorcida sobre o que deve ser considerado um baixo, médio e elevado nível da evasão 

escolar. 

Tabela 18 - Classificação dos gestores em relação ao índice de evasão na sua unidade. 

 % de abandono 
 

CE-I Baixo 6,30%  

CE-II Baixo 1,90%  

CE-III Médio 9,60%  

CE-IV Baixo 0,00%  

CE-V Elevado 9,30%  

CE-VI Baixo 0,20%  

A classificação descrita acima entre médio, baixo e elevado; refere-se a visão do 

gestor sobre o índice da unidade de gere. Os gestores cujas unidades registam um índice 

de evasão superior a 9% têm visões diferentes sobre o que pode ser considerado médio e 

elevado. De notar que não há uma meta específica sobre valores percentuais de evasão; 

tendo em conta o PEE- Plano Estadual de Educação – RJ (2009), verifica-se que 

contempla apenas uma indicação sobre a redução progressiva, mas não uma meta24 a ser 

atingida. A redução de evasão constitui, apenas, uma referência, mas não são apontados 

caminhos para o conseguir. 

Ainda no mesmo documento, é referido o envolvimento do Conselho Tutelar, 

onde este, possui alta demanda de atividades visando o cuidado e atenção aos jovens, por 

                                                           
24 PEE meta 11 - Elaborar e implantar, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da publicação deste 

Plano, políticas públicas para regularização do fluxo escolar, objetivando reduzir em 10% ao ano, as taxas 

de repetência e de evasão, por meio de programas que possibilitem a efetiva aprendizagem do aluno, 

respeitando as condições necessárias para que isso se dê com qualidade. 
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vezes, a ação não se torna imediata ao processo de evasão, visto que tal medida se torna 

emergencial e não preventiva, não existe um projeto voltado para e focado nessa 

experiência. De resto, não há, contrariamente ao que defendem González, Taborda – 

Simões, Fonseca e Lopes (2011), uma metodologia para avaliar e medir o processo de 

combate a evasão em cada instituição. Com efeito, as escolas têm toda a liberdade para 

fazerem as interpretações que entenderem, (Schwartz; 2018), com base em critérios muito 

pessoais e pouco dimensionáveis pela ausência de metas quanto a efeitos e consequências 

a nível micro e macro. Esta é uma situação preocupante, pois o modo como os gestores 

recebem a informação e os dados relativos a evasão condiciona a sua atuação, dependendo 

do peso e importância que lhe atribuem e o sentirem-se, ou não, em certa medida, 

responsáveis por eles. 

Face à classificação proposta pela SEEDUC, segundo a qual o número de alunos 

é um dos critérios para classificação das escolas com A, B, C ou D, ter menos alunos 

significa descer em termos de classificação, o que leva diretamente à perda de recursos 

afetados à unidade. 

É de salientar a discrepância entre a visão dos vários gestores relativamente a 

um problema tão sério a nível nacional e que afeta o país em termos da sua classificação 

por órgãos internacionais. Esta situação poderia ser contornada se houvesse, da parte da 

Secretaria de Educação, um trabalho de estabelecer um número mínimo de metas e de 

valores percentuais a atingir no combate a evasão, que vigorariam como objetivos a 

cumprir.  

No contexto das entrevistas, não se observa uma ação sobre o fenómeno do 

abandono/ evasão. Percebe-se que as atribulações burocráticas e a acumulação de tarefas 

tornam os gestores, em certa medida, insensíveis ao problema, revelando uma total 

ausência de eficácia da sua ação. Na realidade, não podem tomar quaisquer iniciativas 

sem que estas sejam sancionadas pela Secretaria de Educação que, frequentemente, 

porque não está no terreno e não conhece o quotidiano da unidade, não abarca a real 

dimensão do fenómeno naquele local em concreto nem identifica os fatores que lhe estão 

subjacentes. 

Apenas um dos dos gestores identificou o insucesso (retenção, reprovação) como 

fator primário de um possível abandono/ evasão, ou deu mostras de ter refletido sobre 

uma possível relação entre ambas os aspetos. Observa-se que somente este gestor 

corrobora as linhas mencionadas dos autores, Díaz, et al. (2012) e Machado (2017). A 

partir dos seus depoimentos, fica claro que existe uma espécie de jogo de “ping-pong”, 

tal como foi já referido por Carrito (2013), em que há um passa culpas relativamente a 
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evasão, com a escola a acusar as famílias de não acompanharem os alunos, ou de não 

terem condições para o fazer, desvalorizando as suas responsabilidades relativamente ao 

problema.  

 

9.1.2 – Perceção dos entrevistados relativamente às causas do abandono 

As escolas têm diferentes realidades, logo, é natural que sejam diferentes os 

fatores subjacentes ao fenómeno do abandono. Frequentemente, os públicos também são 

distintos, considerando a proximidade com alguma comunidade ou não, ou o que move o 

pensamento sobre capital cultural. Segundo Bourdieu (1971) e Gonzalez (2006), esse 

capital é muito importante para o desenvolvimento do aluno e a ausência dele pode mudar 

a sociedade, começando na própria família, na sua aceitação do insucesso e do abandono. 

Como fatores mais relevantes responsáveis pelo abandono/ evasão nas suas 

unidades, os gestores elegeram os aspetos que constam da Tabela 19, seguindo o total de 

percentual sobre as entrevistas realizadas que a seguir se apresenta. 
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Tabela 19 - Motivos do abandono/ evasão por unidade entrevistada 

Causas de 

abandono 

escolar na 

Unidade 

entrevistada 

CE-I CE-II CE-III CE-IV CE-V CE-VI % 

Trabalho trabalho trabalho   trabalho trabalho 83,30 

  gravidez, gravidez       33,30 

falta de recursos 

pedagógicos 

falta de recursos 

pedagógicos 
    

falta de 

recurso 

pedagógico 

  
50,00 

infraestrutura 

física 
      estrutura física   

33,30 

falta de recursos 

humanos 

falta de recursos 

humanos 

falta de 

recursos 

humanos 

  

falta de 

recursos 

humanos 

  

66,60 

  
crise económica 

no governo 
        

16,60 

metodologia 

ultrapassada 

metodologia 

ultrapassada 
      

metodologia 

ultrapassada 50,00 

Rio Card Rio Card         33,30 

ausência da 

família 

ausência da 

família 
        

33,30 

  violência         16,60 

        
localizar-se na 

comunidade 
  

16,60 

          período integral 16,60 

  gestor gestor gestor gestor gestor 83,30 

        
caçamba de 

lixo 
  

16,60 

  
desinteresse do 

aluno 
  

desinteresse 

do aluno 
    

33,30 

      reprovação     16,60 
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De realçar que, nas respostas relativas à identificação dos fatores causadores do 

abandono/evasão, os entrevistados limitaram-se a enumerar os motivos que consideravam 

estar na base do fenómeno, observados no ponto 8.2, Conceção dos gestores acerca do 

abandono/ evasão, sem estabelecer nenhuma ordem de importância. 

Os gestores das unidades  CE I, CE- II, CE- III, CE- V e CE- VI são unânimes 

em apontar o trabalho como um dos motivos pelos quais os alunos abandonam a escola, 

o que está em conformidade com os dados fornecidos pela PNAD Contínua (2017), 

divulgados em 2018, que revelam que, para ambos os géneros, o trabalho representa a 

maior causa de desistência relativa à escolarização, cifrando-se em 49,3% para os homens 

e 28,9% para as mulheres. 

A gravidez é apontada pelos gestores das unidades CE – II e CE- III como causa 

possível do abandono/ evasão, chamando a atenção para o facto de as adolescentes não 

terem apoio para cuidar das crianças, o que faz com que sejam obrigadas a abandonar a 

escola. Esta constatação está em linha com as posições de Cairns, Cairns e Neckerman 

(1989), Andrade e Neto (2007), Sant’Anna (2012) e Wilson (1987). Além disso, a já 

referida PNAD Contínua (2017), considera um dado alarmante, digno de menção, o facto 

de muitos dos jovens entrevistados durante a pesquisa terem apontado como razão para 

desistirem de estudar a necessidade de cuidar dos afazeres domésticos ou tratarem de 

crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência.  

Essa necessidade é mais visível entre o género feminino (24,2%) que entre o 

género masculino (0,7%). Está-se, ou continua-se a estar, perante uma conceção de 

sociedade machista e patriarcal, um aspeto interessante que, no entanto, não foi 

contemplado nesta pesquisa. Com efeito, o fator género não foi tido em conta, uma vez 

que a SEEDUC não divulgou dados sobre o abandono/ evasão relacionado com o género, 

apenas o total dos valores. As escolas que identificaram este problema entre as causas de 

abandono/ evasão distam um quilómetro umas das outras, pelo que é legítimo concluir 

que se trata de um problema localizado, isto é, típico da região. Nesse contexto, seria de 

grande valia a promoção, por parte da Secretaria de Educação, de debates nas duas 

instituições, de modo a trazer as alunas pós-gestante de volta à escola e ao sistema 

educativo.  

Sobre o ponto de vista da falta de recursos pedagógicos, as unidades CE-I, CE- 

II e CE- V evidenciam a mesma percepção, isto é, consideram-na um fator de abandono/ 

evasão. Na opinião dos gestores, a metodologia utilizada em sala de aula continua a ser a 
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mesma de décadas atrás, aparentemente ignorante do facto de que as novas gerações são 

fruto de profundas mudanças socioculturais que ocorreram sob a forma digital e 

proporcionaram novos saberes. 

Também as infraestruturas físicas podem determinar o abandono/ evasão por 

parte dos alunos, segundo os gestores responsáveis pelas unidades CE – I e CE- V. 

A falta de recursos humanos é um dos motivos de abandono/ evasão apontados 

pelos gestores das unidades CE- I, CE- II, CE- III e CE- V; apenas os gestores das 

unidades classificadas com A pela SEEDUC e com parcerias não referiram esse aspeto.  

De resto, a maioria das unidades cujos gestores apontam o dedo à falta de 

recursos humanos, pedagógicos e de infraestruras físicas com motivadores de abandono/ 

evasão (3 em 4) estão classificadas com B, o que limita os recursos financeiros 

disponíveis para desenvolver o trabalho e melhorar as suas estruturas, o que vai ao 

encontro dos estudos de Schwartz (2018), Texeira (1961), e Paro (2006). Por outras 

palavras, é legítimo concluir que a ausência de recursos leva o aluno ao abandono/ evasão, 

podendo ser um dos motivos fundamentais para a evasão. Escolas sem espaços 

específicos e adequados, com material inadequado para o trabalho, ou mesmo com falta 

de professores não são atrativas para os alunos. 

De realçar que apenas a gestora da unidade CE-II aponta como motivo de 

abandono/ evasão a crise económica do governo. A diretora da unidade alega que o 

desemprego e o elevado custo de vida levam o aluno a deixar a escola para auxiliar os 

pais. 

Nas unidades CE- I, CE- II e CE- VI, os gestores referiram o uso de metodologias 

ultrapassadas como potenciador de abandono/ evasão, enquanto nas unidades CE- I e CE- 

II essa responsabilidade foi atribuída à falta de recursos pedagógicos. O que permite 

concluir que os dois aspetos são indissociáveis, ou seja, quando não há recursos 

pedagógicos, não há inovação metodológica. 

Os gestores das unidades CE – I e CE – II fazem questão de frisar a falha do 

sistema Rio Card25 (que, curiosamente, surgiu no contexto da Lei nº 5597 de 18 de 

                                                           
25 PEE Lei nº 5597 de 18 de dezembro de 2009– meta 7.11) garantir transporte gratuito para todos 

os estudantes da educação do campo na Educação Básica, mediante renovação e padronização integral da 

frota de veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 

e Tecnologia (Inmetro), e financiamento compartilhado, com participação da União proporcional às 

necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a 

partir de cada situação local. 

http://www.rj.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=bacd959b-5e06-4566-915b-ae2968a3c578&groupId=91317
http://www.rj.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=bacd959b-5e06-4566-915b-ae2968a3c578&groupId=91317
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dezembro de 2009, que institui o Plano Estadual de Educação - PEE), que consideram 

responsável pelo abandono/ evasão de muitos alunos. De acordo com a PNAD – IBGE, 

do total de jovens sobre os quais incidiu a pesquisa e que não frequentam a escola ou a 

universidade, em 9% dos casos para os rapazes, e em 12% para as raparigas, isso acontece 

por razões que têm que ver com transportes e com os custos de deslocação, entre outros 

gastos diretos. Como se compreende, a opção destes jovens é a de auxiliar 

economicamente a família, em vez de contribuir para aumentar os seus encargos mensais. 

Está-se, assim, perante um caso de défice de capital cultural que se traduz na 

dificuldade de compreender que o dinheiro aplicado na obtenção de conhecimento ou de 

produtos de cultura não deve ser visto como gastos, mas como investimentos. Menezes 

Filho (2001 e Mendonça (2016) realçam o quanto a relação familiar está diretamente 

relacionada com a falta de capital cultural, lembrando que as famílias que procuram 

facultar aos seus filhos os meios de locomoção necessários dão um grande contributo para 

a sua permanência na escola. Bourdieu (1971, p. 331) defende que “o êxito escolar é 

função do capital cultural e da propensão a investir no mercado escolar (tal propensão 

dependendo das chances objetivas de êxito escolar do grupo social no qual o indivíduo se 

insere) [...]”. 

Os gestores das unidades CE- I e CE- II consideram fundamental a participação 

da família no processo educativo, defendendo que uma atitude omissa da parte desta 

contribui para abandono/ evasão. De resto, Mut, Trobat e Forgas (2013) lembram que o 

jovem tem como referência os seus responsáveis, e que, se não existe acompanhamento 

por parte destes, se a família não valoriza a educação, não constituirá surpresa nenhuma 

o facto de o aluno não perceber a importância da escola ou as consequências negativas de 

abandonar ou não completar o seu percurso escolar. Também Mendonça (2006) considera 

os fatores culturais, sociais e a família importantes para a maturidade do aluno, podendo 

constituir, igualmente, possíveis causas de abondono. 

Apenas a gestora da unidade CE- II referiu a violência como fator de abandono/ 

evasão, não ao nível da sua escola, mas da cidade e do Estado. Maricato (2002) traz à 

reflexão o processo de favelização que ocorre em muitas cidades e a acentuada descida 

dos índices socioeconómicos e educativos. Nunca é demais lembrar que o território sobre 

o qal decorreu esta investigação está rodeado de várias comunidades com grandes 

carências. 

http://www.rj.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=bacd959b-5e06-4566-915b-ae2968a3c578&groupId=91317
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A localização da escola como fator de abandono/ evasão apenas foi referido pela 

gestora da unidade CE- V, pois a unidade encontra-se nos limites de uma comunidade da 

região, mesmo em frente de um dos acessos à favela. 

A gestora da unidade CE- VI considera a existência de um regime de estudo em 

período integral como possível causador do abandono/ evasão na sua instituição, embora 

este seja, apenas, residual. 

Também a ação do gestor foi apontada pelos diretores das unidades CE- II, CE- 

III, CE- IV, CE- V, e CE- VI como causadora de abandono/ evasão. Os diretores das 

unidades referidas têm a noção que, ao não proporcionarem ao aluno todo o bem-estar 

que seria desejável, são responsáveis pela falta de interesse deste em permanecer na 

instituição. Mas lembram que estão sujeitos a fatores hierárquicos que os impedem de 

introduzir mudanças nas unidades que gerem. Teixeira (1961) defende a necessidade de 

o cargo de direção ser ocupado por pedagogos com formação que lhes permita 

dimensionar todas as vertentes da educação. 

Na unidade CE-V, a diretora referiu a presença das caçambas de lixo que, na sua 

opinião, não ajudam a criar nos alunos a vontade de estar na escola. Como foi referido 

oportunamente, esta unidade está situada na entrada de uma comunidade, na vizinhança 

das caçambas de lixo, que causam mau cheiro, e acumulam animais e detritos 

provenientes da comunidade que, por se tratar de uma favela, não dispõe de um sistema 

normal de recolha de lixo. 

Apenas a gestora da unidade CE- II demonstrou preocupação com o desinteresse 

dos alunos relativamente à escola e com a sua incapacidade de entrar no mercado de 

trabalho, o que faz destes jovens uma geração do que designa por geração “nem… nem”, 

isto é, que nem estudam nem trabalham. Em total acordo com a percepção desta diretora, 

estão os estudos do PNAD (2006) que, referente a 2006 e 2004, apontam valores entre 

40% a 45% de falta de interesse dos alunos, levando-os ao abandono/ evasão. Estudos 

mais recentes da mesma instituição (PNAD, 2018), mostram que, em 2017, 21,7% dos 

jovens entre os 15 e os 29 anos não estudavam e não trabalhavam. 

Como se pode perceber, são vários os fatores, uns mais comuns que outros, que 

podem estar na base do fenómeno do abandono/ evasão, dependendo das características 

de cada unidade, em termos de localização, gestão, quadro de docentes e tipo de alunos. 
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9.1.3 – Perceção dos entrevistados relativamente às medidas de combate a 

evasão. 

As medidas de combate variam e dependem de cada unidade e das suas 

necessidades reais. Durante as entrevistas, foi possível observar que a maior parte das 

escolas recorrem ao contacto telefónico para comunicar com as famílias em caso de 

absentismo. As medidas são, então, emergenciais e não preventivas. De realçar que a 

retirada de algumas linhas telefónicas das unidades escolares também dificultou o esforço 

de contacto com os alunos e seus responsáveis, tornando ainda mais difícil manter esses 

alunos na escola. 

Tabela 20 – Medidas de combate ao abandono/ evasão por unidade entrevistada 

Medidas 

de 

combate 

ao 

abandono

/ evasão 

CE-I CE- II CE-III CE-IV CE-V CE-VI 

      

 
Contato 

telefónico 
    

  
Chamada 

em sala de 

aula 

   

   
Reuniões 

com 

responsáveis 

Reuniões com 

responsáveis 
 

     
Não houve 

necessidade 

É possível observar, a partir dos dados apresentados na Tabela 17, que apenas 

duas escolas recorrem à mesma estratégia na tentativa de manter ou recuperar os alunos. 

Fica claro que não há um protocolo efetivo em vigor para trazer esses alunos de volta à 

escola.  

Não há instrumentos para medir a evasão nas unidades pesquisadas, ou mesmo 

um protocolo que sirva de enquadramento às ações das unidades tuteladas pela SEEDUC 

Também não há medidas de caráter preventivo para contrariar o fenómeno, nem 

tampouco dados documentais que sirvam de base a essa prevenção. Os diretores referem 

o contato telefónico como medida de prevenção, o que representa, de facto, muito pouco. 

Na realidade, como defende Paro (2016), a prevenção começa com um processo 

educativo de qualidade e a mudança do sistema opressivo; ou, de acordo com Bossa 
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(2002), a partir do processo de alfabetização com uma possível integração entre as gestões 

municipais e estaduais. González, Taborda – Simões, Fonseca e Lopes (2011) entendem 

que só um profundo conhecimento da questão da evasão e das suas principais causas 

permite uma intervenção (preventiva ou remediativa) adequada e eficaz.   

Atualmente, o sistema educativo vê o Ensino Fundamental como 

responsabilidade do Município e o Ensino Secundário e o Ensino Médio como 

responsabilidade do Estado, mas tem de haver uma integração e articulação entre ambos, 

para que se possa produzir uma melhoria educativa. O processo educativo não pode ser 

secundarizado, se pensarmos que a economia e o capital cultural são consequência e 

reflexo de uma sociedade desenvolvida e industrializada, geradora de mentes pensantes e 

produtora de economia. Fazê-lo é, segundo Gonzalez (2006,) um risco social e 

académico. 

Segundo dados da PNAD Contínua 2017 – IBGE, no período em questão, um 

em cada cinco jovens não trabalhava nem estudava.Portanto, é fundamental pôr em 

marcha um plano de execução de combate a evasão, não sem antes o Estado assegurar 

que as unidades têm os recursos necessários para executar cada uma das etapas e pessoal 

com capacidade para lhes dar cumprimento.  

De acordo com a Resolução 5533 de 31 de julho de 2017, divulgada em Diário 

Oficial, no capítulo V - Do responsável pelo acompanhamento de frequência – escola, 

art.º. 16 (ANEXO 5): 

Compete ao RAF Escola acompanhar a frequência e tratar os casos de 

infrequência e de abandono da sua unidade escolar, remetendo-se diretamente à Direção 

da Escola. Art. 17 - São atribuições do RAF Escola: I - realizar o levantamento da 

frequência escolar, identificando alunos em situação de infrequência - conforme 

definido no parágrafo único do Art. 1º da presente Resolução - e encaminhar 

imediatamente listagem à Direção da Escola; II - receber as FICAI e FAMI da Direção 

da Escola para tomada de providências; III - contatar os pais e/ou responsáveis, no caso 

de aluno menor de dezoito anos, ou o próprio aluno ou algum familiar se maior de 

dezoito anos, para levantar os motivos da infrequência, visando seu retorno; IV - acionar 

o Grupo de Permanência sempre que necessário; V - manter atualizado o levantamento 

das informações dos alunos infrequentes da sua escola; VI - manter arquivadas a 3ª via 

de todas FICAI e FAMI recebidas. 

No entanto, convém ter em mente que,.não obstante a bondade dos objetivos 

desta Resolução, de nada servirá ter tabelas cheias de dados relativos ao abandono/ 
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evasão, se não se refletir seriamente sobre a questão, de modo a estabelecer um plano de 

atuação e a dar-lhe cumprimento; ou se os gestores não fizerem a avaliação do seu 

desempenho e dos resultados obtidos pelas unidades a que presidem. Como foi já dito 

anteriormente, no decorrer desta tese, os dados não podem servir apenas para facultar 

informação sobre os que já evadiram; têm de constituir a base de uma ação preventiva 

relativamente aos que estão em risco de evadir, num futuro que pode não ser muito 

longínquo.
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A evasão escolar de alunos do Ensino Médio em escolas estaduais do bairro da Tijuca – 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer da presente investigação, pretendeu-se dar resposta a questões como: 

Qual o perfil do gestor educativo? Qual a visão do gestor sobre o abandono/ evasão 

escolar? Em que medida o problema existe na unidade que gere? O que leva, na sua 

opinião, o jovem a abandonar a escola? Que medidas podem ser tomadas para reduzir 

abandono/ evasão escolar?  Naturalmente, outras questões foram equacionadas para 

permitir alcançar os objetivos estabelecidos, tendo presente que não há estudos ou dados 

divulgados, relativamente à área geográfica pesquisada, acerca da problemática do 

abandono/ evasão escolar e da visão do gestor escolar sobre o fenómeno. 

Assim, de forma a responder às questões formuladas, procedeu-se à delimitação 

da região sobre a qual incidiu a investigação, tendo sido escolhido o bairro da Tijuca, no 

Rio de Janeiro, um território cuja população pode ser considerada como pertencendo à 

classe média, classificado, em 2008, em quarto lugar no ranking do IDS das regiões 

administrativas da cidade do Rio de Janeiro, tendo em conta a existência de um vasto 

número de comunidades. A escolha obedeceu a um critério previamente definido: ter 

unidades escolares destinadas exclusivamente ao Ensino Médio, não dividindo as 

instalações com outras unidades administrativas dentro do bairro escolhido.  

As unidades que participaram deste estudo foram: C E João Alfredo, C E Antonio 

Prado Júnior, C E Paulo de Frontin, C E Chico Anysio, C E Herbert de Souza, C E José 

Leite Lopes (NAVE). A fim de entrevistar os gestores destas unidades, houve a 

necessidade de solicitar uma autorização formal junto da Secretaria de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro, SEEDUC, um processo que durou cinco meses, após o que 

tiveram lugar as entrevistas com os gestores. Essa inquirição teve por objetivo obter a 

perceção dos gestores relativamente ao fenómeno do abandono/ evasão, procurando 

informação pertinente  sobre o seu dia-a-dia, com os seus conflitos e, indiretamente, o seu 

descontentamento face aos impasses com que se deparam, que frequentemente se 

convertem em barreiras, quer ao ensino, quer à manutenção do aluno na escola. 

Tendo em conta o reduzido número de unidades escolares da região que 

proporcionam o Ensino Médio aos alunos, procedeu-se ao levantamento de dados através 

de uma pesquisa qualitativa, que se revelou de extrema importância para identificar os 

valores culturais, os conflitos entre grupos sociais, as perceções de determinado grupo 

sobre temas específicos e para formulação de políticas públicas e sociais. Neste sentido, 
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considerando o objeto deste estudo, foi possível observar características peculiares 

relativamente aos aspetos físicos das unidades cujos gestores foram entrevistados e 

características do contexto em que as unidades se inserem, que são significativas para a 

compreensão de cada local, das dificuldades com que se debatem, dos investimentos 

estruturais e de questões como a segurança naquela região.  

As entrevistas foram feitas cara a cara, e gravadas nas escolas selecionadas, tendo 

a autora tido oportunidade de verificar in loquo as características físicas das unidades 

sobre as quais decorreu a investigação 

Na presente tese, optou-se pelo estudo transversal, em que a recolha de 

informação junto de uma amostra da população ocorre apenas uma vez. A investigação 

na área da educação é de natureza transversal, embora utilize, também, dados de estudos 

longitudinais para efeitos comparativos de períodos. É o caso desta investigação, no que 

diz respeito ao índice de evasão e outras variáveis. Também foram usados dados 

secundários que ajudaram a identificar a gravidade do problema, a entendê-lo e a defini-

lo junto dos gestores, conferindo à investigação um cunho qualitativo-interpretativo. 

O facto de se tratar de uma investigação de natureza exploratória foi mais um 

argumento a favor da opção pela perspetiva interpretativa. Em virtude de não haver 

estudos sobre o problema da evasão relativos ao território em estudo, dificultou 

consideravelmente a identificação, com uma razoável margem de segurança, das 

variáveis críticas relativas à visão dos gestores acerca do fenómeno. Por isso, mais do que 

procurar variáveis estatísticas, pretendeu-se conhecer o tema em questão, compreendendo 

as perceções dos envolvidos. 

Relativamente aos atores desta investigação, os gestores das unidades C E João 

Alfredo, C E Antonio Prado Júnior, C E Paulo de Frontin, C E Chico Anysio, C E Herbert 

de Souza, e C E José Leite Lopes (NAVE), observou-se que: 83,3% são do género 

feminino; a sua  média de idades situa-se nos cinquenta e dois anos; alguns possuem, já, 

tempo de serviço suficiente para a aposentação do funcionalismo público; todos têm uma 

licenciatura, e uma ou mais  pós graduações; todos têm uma pós-graduação em Gestão, 

mas só dois têm pós-graduação em Psicopedagogia, o que  justifica, seguramente, a 

necessidade defendida por Teixeira (1961) de os cargos de direção escolar terem como 

requisito o conhecimento aprofundado na área da Pedagogia. 
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No âmbito desta investigação, é importante referir a não existência de critérios, 

metodologias e estratégias uniformes capazes de garantir a permanência dos alunos num 

percurso escolar regular. Existem instrumentos para se sedimentar os procedimentos, mas 

o material não chega às unidades que dele necessitam. As lacunas são muitas, desde 

material humano, a outro tipo de recursos, passando por condições mínimas de trabalho. 

Dos seis gestores entrevistados, três apontaram o dedo à ausência de material (humano, 

estrutural e pedagógico) como responsável, em grande medida, pela evasão, quer porque 

não há pessoal suficiente para responder às solicitações, quer porque o processo de ensino 

aprendizagem assenta em metodologias ultrapassadas, pouco tendo evoluído 

relativamente aos procedimentos utilizados séculos atrás. 

Ao longo da investigação constatou-se que a evasão é um problema real e que não 

só a visão do gestor é fundamental para o quotidiano da escola, mas é importante que as 

suas opiniões sejam ouvidas e que dele partam as atitudes e metodologias que lhes 

pareçam mais eficazes no contexto da região. Logo, é fundamental que se proceda à 

valorização do cargo e se tome consciência de que é urgente reduzir o índice de evasão, 

pois isso tem implicações em todas as esferas, a nível local, municipal, estadual e 

nacional. 

 Nas unidades onde não há parcerias com entidades privadas, as condições físicas 

estão, claramente, degradadas, o que não causa, já, espanto. O ambiente reflete a evasão 

a que são votadas as unidades por parte da entidade administradora. A falta de 

investimento financeiro e material leva, naturalmente, à progressiva degradação do 

ensino.  

Mas o contrário também é verdadeiro; em certas unidades, como as unidades CE- 

IV e CE- VI, onde existem parcerias, e cujas instalações são limpas e cuidadas, a evasão 

é baixa, o aluno permanece na instituição e pretende, mais tarde, frequentar uma 

universidade. Nessas instituições, existe um projeto de vida, o aluno consegue perspetivar 

um futuro e acredita que a mudança é possível. Para o conseguir, bastam, por vezes, 

iniciativas simples, como a que foi possível observar na unidade CE- IV, na qual, logo na 

entrada da escola, há um mural com as fotos dos alunos do ano anterior, vestidos com a 

beca de formatura, e tendo, por baixo, o seu nome e o da universidade em que foi aceite. 

Este tipo de iniciativas aumenta a autoestima e projeta para a frente as expectativas dos 

alunos. 
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 Os diretores das unidades reconhecem a existência da evasão e identificam os 

motivos que lhe estão subjacentes, elencando-os por ordem decrescente de importância. 

Assim, 83,3 % dos gestores referiram o trabalho e a gestão escolar; 66,6% a falta de 

recursos humanos; 50% a falta de recursos pedagógicos e 33,3% a gravidez na 

adolescência, as infraestruturas físicas, e a ausência da família.  

Ficou claro que, quem exerce a função, gosta do que faz; de resto, nenhum 

profissional aceitaria de bom grado fazer parte de um processo longo e desgastante, física 

e mentalmente, se não estivesse totalmente empenhado nele. Também foi possível 

observar que os gestores das unidades com maiores índices de evasão e com classificação 

de B acumulam a função de gestores pedagógicos com múltiplas atividades de natureza 

pedagógica, desde a orientação educativa, à gestão administrativa, gestão patrimonial e 

mesmo atividades burocráticas exigidas pela SEEDUC, nomeadamente o preenchimento 

e encaminhamento de documentação e elaboração de relatórios. 

Como já foi dito, o trabalho e o desempenho do gestor escolar foram identificados 

pelos entrevistados como as principais causas da evasão. 

Relativamente ao primeiro, é incontornável a referência à crise económica que o 

Brasil tem vindo a atravessar nos últimos anos; quanto ao segundo, é possível que os 

gestores tenham consciência que a sua falta de autonomia esteja diretamente relacionada 

com o desinteresse do aluno em permanecer na instituição, pois não têm qualquer 

possibilidade ou dispõem dos meios necessários para introduzirem melhorias nas 

unidades de que são gestores, mas que, em última instância, não podem gerir, ou para 

resolver todas as outras situações apontadas. Com efeito, os gestores estão sob a alçada 

da SEEDUC, tendo que limitar-se a cumprir as diretivas desta, pelo que a 

responsabilidade pela falta de interesse do aluno em permanecer numa instituição que não 

tem atrativos, e consequente a evasão, é, em última análise, do órgão que tutela o exercício 

da gestão escolar.  

Não obstante, foi possível verificar que, embora conscientes da situação, os 

gestores não lhe conferem grande importância, parecendo não reconhecer a gravidade do 

problema ou as suas consequências para a sociedade de que são membros e na qual têm 

responsabilidades educativas. A escola continua a reproduzir modelos, cometendo os 

mesmos erros de há mais de 30 anos, inovando pouco e de forma não muito significativa; 

em resultado disso, perdeu-se, no mínimo, uma geração, com perdas, também, em termos 

de cultura, de desenvolvimento local e de mudança social. 



217 
 

Curiosamente, as duas escolas que estabeleceram parcerias e beneficiam de 

investimentos financeiros avultados, foram alvo de ocupação, em 2016. Refira-se que o 

público dessas escolas pode ser considerado diferenciado; ambas registam um índice zero 

ou próximo de zero de evasão e funcionam em período integral, incluindo refeições 

completas de lanche, almoço e lanche. Os pais destes alunos manifestaram a vontade de 

que os seus filhos beneficiassem de um estudo integral, exigindo infraestruturas de maior 

qualidade e reconhecimento e valorização da educação, revelando, assim, possuírem 

capital cultural. Na verdade, quando a família acompanha os alunos e lhes presta atenção, 

valorizando o estudo, e tornando-o significante, estes ganham mais interesse e 

empenham-se mais, pois fazem-no na perspetiva de melhoria para o futuro, não no 

imediato, mas assente num percurso escolar conducente a uma melhoria do seu padrão 

económico. 

Sobre as causas da evasão, em termos dos fatores pré-existentes e de resultados, 

é visível que, como num ciclo vicioso, a exclusão social gera evasão escolar, que gera 

falta de habilitações, que resulta em desemprego e leva à exclusão social, voltando tudo 

ao princípio. Além de que há outros aspetos que podem influenciar diretamente a 

permanência dos alunos na escola. 

A relação entre gestores e SEEDUC não configura uma prática de gestão 

democrática participativa; pois os primeiros praticamente não são ouvidos sobre as 

questões diárias. Com efeito, a SEEDUC estabelece regras e procedimentos que devem 

ser implementados, mas que, na prática, podem não ser de grande utilidade se não fizerem 

sentido para os responsáveis pela sua aplicação, e, não menos importante, se não houver 

mão-de-obra para os pôr em marcha.  

Apesar de a SEEDUC ter adotado uma classificação das escolas, que leva em 

conta fatores como número de alunos, as condições do estabelecimento de ensino e a 

existência de parcerias, não foram tidas em conta as necessidades individuais de cada 

unidade. Logo, há uma variação notória e grandes discrepâncias relativamente à 

classificação entre as escolas, sendo a CE – II, com 1921 alunos, classificada com A, tal 

como a CE IV, com apenas 252 alunos. 

Além de que a classificação da SEEDUC não significa, necessariamente, 

eficiência de trabalho pedagógico. Por diversas vezes (66,6%), foi referida nas entrevistas 

a falta de recursos humanos para desempenhar determinadas tarefas necessárias ao 

regular funcionamento das unidades, bem como a dificuldade de substituição dos 
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membros da equipe, o que, obviamente, se reflete negativamente numa estrutura com 

mais de mil alunos.  

Ressalva-se que os dados obtidos através das entrevistas estão em concordância 

com a pesquisa PNAD (2017, divulgada em 2018), sendo o principal fator de evasão 

elegido pelos gestores o fator de trabalho. Os demais fatores, citados pelos entrevistados 

e confirmados pelos dados do PNAD, são: os afazeres domésticos, incluindo os cuidados 

cuidador com idosos, doentes ou crianças, e a ausência de interesse, aspetos referidos, por 

exemplo, pela gestora da CE – II, que verbaliza a sua preocupação acerca da geração que 

designa por “nem… nem”: nem estuda, nem trabalha.  

Este levantamento sobre o perfil do gestor escolar e a sua visão sobre a 

problemática da evasão permitiu ampliar o alcance da discussão sobre a atuação do 

profissional responsável pela gestão, a sua autonomia, responsabilidade pedagógica e 

social relativamente aos índices de evasão, a atuação da secretaria de Educação e o 

diálogo, ou ausência dele, com os gestores, bem como ressignificar a efetiva e íntegra 

participação do gestor no processo pedagógico. Urge proceder a uma avaliação e 

apreciação do sistema da SEEDUC, divulgando os resultados junto da comunidade local, 

que participa do processo de socialização e das mudanças que constantemente ocorrem, 

e dos outros gestores que não participaram do estudo, mas que se revêem nas respostas e 

nos perfis definidos nesta tese, pois a sociedade só tem a ganhar com a manutenção dos 

alunos na escola.   

Uma tese não se esgota nas respostas às questões formuladas como ponto de 

partida dessa pesquisa e nos procedimentos de que se lança mão para obter essas 

respostas. Ela deve, também, na medida do possível, propor soluções e estratégias para 

enfrentar os problemas de forma eficaz; no presente caso, trata-se de apontar medidas 

exequíveis para combater e diminuir os números da evasão escolar.  

Assim, no que diz respeito aos alunos, é fundamental que haja, por parte das 

escolas, um trabalho psicopedagógico de medição de frequência e do risco da evasão, 

identificando os casos reias e potenciais de modo a que seja feito um acompanhamento 

individual das situações. A existência de psicopedagogos permitiria realizar uma 

avaliação atempada de quaisquer transtornos psiquiátricos entre os alunos, suscetíveis de 

afetar o seu desempenho académico e, consequentemente, redundar em retenção e 

posteriormente em evasão, encaminhando esses casos para unidades hospitalares com 

convénios com o Estado e ou o município. Deveriam, igualmente, ser criados grupos de 
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apoio que trabalhariam com os psicopedagogos no desenvolvimento de projetos 

multidisciplinares para promover o envolvimento do aluno e fortalecer o seu sentimento 

de pertença relativamente à escola. 

No que toca aos gestores, e tendo em conta os frequentes desabafos sobre a 

necessidade de se desdobrarem em tarefas de natureza burocrática e administrativa, da 

mesma forma que há regras que estipulam o número de alunos que cada professor deve 

ter dentro da sala de aula, seria útil dividir a função de gestão em pedagógica e 

administrativa, com responsáveis distintos, trabalhando em conjunto, tendo em atenção o 

número de alunos e professores atribuídos a cada gestor pedagógico, e a área máxima em 

metros quadrados a cargo de cada gestor administrativo.  

Sendo a SEEDUC um elemento importante neste processo, sugere-se que a 

formação contínua oferecida pelo Estado leve em conta a gravidade do problema de 

evasão e equacione formas de evitá-lo. Deve, por isso, a SEEDUC proceder a uma clara 

definição dos perfis do professor e do gestor, avaliando o contributo de cada um no 

processo, desenvolvendo planos de ação e velando pelo seu cumprimento, na tentativa de 

ressignificar aos atores do processo a sua participação e responsabilidade relativamente a 

evasão escolar.  

Além disso, deve rever o processo de classificação das escolas, nomeadamente no 

que diz respeito ao número de alunos, e fazer a avaliação dos rendimentos dos alunos e 

das infraestruturas físicas, distribuindo equitativamente os recursos financeiros e 

classificando as escolas de acordo com os seus resultados académico, no que estarão a 

contribuir para a melhoria da educação, não só localmente, mas em relação ao todo 

nacional.  

Uma das dificuldades verificadas no decorrer desta investigação, foi a de 

encontrar dados recentes sobre índices de evasão. Na altura em que as entrevistas foram 

conduzidas, em 2017, o próprio Estado tinha disponíveis apenas dados relativos a 2015. 

Sugere-se, por isso, que os dados sobre evasão escolar sejam disponibilizados on-line e 

atualizados periodicamente. Através deste procedimento simples, será possível aos 

gestores e à Secretaria de Educação aceder rápida e eficazmente aos dados reais, de forma 

a delinearem medidas e projetos em tempo útil.  

Finalmente, no que diz respeito à Sociedade e à família, constatou-se que as 

manifestações que tiveram lugar em 2016 surtiram alguns efeitos positivos, ainda que 
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poucos, em termos da melhoria do sistema de ensino. De onde é legítimo concluir que a 

participação da sociedade se reveste da maior importância no sentido de exigir às escolas 

qualidade pedagógica e estrutural, mas, igualmente de contribuir para essa qualidade, 

através de parcerias privadas a nível local, que possam auxiliar no que toca a recursos 

básicos e necessários, sob proposta dos gestores.  

Uma boa educação produz futuros profissionais bons e culturalmente mais aptos, 

que, por sua vez, podem ser uma mais-valia para as instituições públicas, mas, também, 

privadas. O contrário também é verdadeiro: uma má educação e um mau ensino público 

levam à degradação social. 

É possível estender o âmbito deste trabalho, aplicando a investigação a outros 

bairros e municípios, e fazendo a avaliação das instituições Estaduais que dividem 

estabelecimentos de ensino com outras unidades administrativas, comparando os perfis 

dos gestores, a fim de criar a possibilidade de estabelecer protocolos específicos para a 

contenção da evasão, sistemas de inteligência para facultar on-line dados sobre a realidade 

das instituições, que, em última análise, permitirão relacionar a evasão e o processo de 

exclusão ou reclusão social dos jovens. 

No decorrer das entrevistas, foi possível à autora contactar com pessoas que 

relataram as suas vivências, experiências, receios, e saberes, bem como a sua visão sobre 

o ensino; as opiniões nem sempre coincidiram e nenhuma destas pessoas era “dona” da 

verdade, mas os seus depoimentos constituíram, inegavelmente, uma enorme mais-valia 

e contribuíram para o crescimento pessoal e profissional da autora.  

Desta forma, este estudo propôs abranger o debate sobre o processo de abandono/ 

evasão, interrupção dos estudos de jóvens do Ensino Médio, compreender os atores que 

envolvem tal processo, compreensão e possíbilidade de reavaliação de políticas públicas 

educacionais e suas efetivas ações por meios de mediação. 

Escolher a educação como modo de vida nem sempre significará enveredar por 

caminhos tranquilos, mas representará o desafio e o fascínio de todos os dias contribuir 

para o sucesso e o desenvolvimento do próximo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Resolução SEEDUC 5479 
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ANEXO 2 – Resolução SEEDUC 5516 
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ANEXO 3 - Solicitação de processo SEEDUC 
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ANEXO 4 – Processo com autorização SEEDUC 
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ANEXO 5 – Guião de entrevista 

 

 

Guião de entrevista à Gestão escolar de Ensino Médio 

 

Objetivo; compreender o diagnóstico observado pelo gestor escolar da unidade 

pesquisada sobre o problema do abandono/ evasão escolar; se observa-o em sua unidade, 

a que pode atribuir o abandono/ evasão, fatores que julga contribuírem para a sua 

existência e sugestões para a redução do abandono/evasão. 

 

1. Data ____________/____________/2017       horário:_____:______ 

2. Gênero:  (      )F   (      ) M 

3. Qual a sua formação acadêmica _________________________________ 

4. Especialização (      ) lato sensu    (      )mestrado     (     )doutorado  

5. Há quanto tempo ocupa este cargo?   

6. Há quanto tempo atua na área da Educação     

7. Qual a sua idade?  

8. Diga-me o que pensa sobre o abandono/ evasão escolar/evasão escolar? 

9. Na unidade/escola que gere existe abandono/ evasão escolar? Se existe 

considera-o baixo, médio, elevado? 

10. A que causa ou causas atribui a ocorrência do abandono/ evasão escolar na sua 

unidade?  

11. Em sua gestão observa fatores que podem dificultar a permanência do aluno na 

escola? Porquê? 

12. Como gestor(a) de que forma avalia sua interação com os alunos? Porquê? 
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13. Você acredita que o abandono/ evasão escolar deve ser compreendido de forma 

natural? Porquê? 

14. Como gestor(a) você acredita ter alguma responsabilidade sobre o percentual de 

abandono/ evasão observado? Porquê? 

15. Já realizou algum projeto, ou implementou alguma medida que envolva a 

temática de redução da evasão escolar em sua unidade?  

15.1 Se sim, pode descrever esse projeto ou medida?  

15.2 Se sim, já foi feita alguma avaliação sobre os efeitos desse projeto ou 

medida? 

15.3 Se não foi, por que razão não foi realizado/implementado? 

16. Em sua opinião que medidas poderiam ser tomadas, quer na sua unidade, quer 

noutras unidades, para combater o o abandono/evasão escolar? 

17. Deseja acrescentar mais alguma coisa?  
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ANEXO 6 – Solicitação de cópia de inteiro teor para SEEDUC 
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ANEXO 7 – Declaração aos gestores  
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ANEXO 8 – Resolução SEEDUC 5533 
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ANEXO 9 – Resolução SEEDUC 5151 

 

 


