


VULNERABILIDADE 

E ATRASO ESCOLAR 

Segundo educadores e especialistas, 

entre as principais causas que fazem 

criarn.;as e jovens deixarem de fre

quentar a escola destacam-se a dis

ton_;ao idade-serie, a falta de identi

fica<_;ao dos jovens com a escola e a 

vulnerabilidade social. Para Eloisa, 

a desigualdade e urna razao impor

tante desse cenario. Segundo rela

t6rio do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), entre os jo

vens mais pobres, menos de um ter

<_;o conclui o ensino medio no Brasil. 

"Muitas causas do abandono esco

lar estao associadas à desigualdade 

e à pobreza. Em situa<_;6es de maior 

vulnerabilidade, vemos que as ta

xas aumentam. Se observarmos, as 

maiores taxas proporcionais sao nas 

regi6es Norte e Nordeste", esclarece. 

Eloisa aponta ainda que a ne

cessidade de come<_;ar a trabalhar 

tambem faz com que jovens de 

classes mais baixas desistam da 

escola. "Nao existe um ambiente 

de apoio que contribua para que 

eles possam conciliar o trabalho 

com os estudos. Eu acredito em 

igualdade de oportunidades. Se 

tivermos isso e urna escola mais 

atraente, os resultados aparece

rao", considera. 

Outra causa comum de aban

dono e o atraso escolar. Reprova<_;ao 

e abandonos repetitivos levam a 

um cenario em que alunos mais 

velhos frequentam a mesma clas

se de estudantes mais novos. 

Cerca de 30% dos alunos do ensi

no medio e 28% dos matriculados 

nos anos finais do ensino funda

mental apresentam atraso de dois 

anos ou mais, segundo o Inep. No 

l O ano do ensino medio, a dis

tor<_;ao chega a 33%. "Os alunos 
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mais velhos, ao se verem na mes

ma classe com colegas mais no

vos, sentem-se desmotivados e ate 

diminuidos e, por isso, desistem 

de frequentar a escola", observa 

Elizabeth Medeiros, gerente-ge

ral de Educa<_;ao Integral e Anos 

Finais da Secretaria de Educa<_;ao, 

Esporte e Lazer do Recife. 

ESCOLAS MAIS ATRAENTES 

Simone Andre, gerente-executiva de 

Educa<_;ao do Instituto Ayrton Senna 

(IAS), acredita que resgatar o sen

tido da educa<_;ao e um dos maiores 

desafios da escola do seculo 21. "Os 

alunos se perguntam: 'para que is

so vai servir na minha vida?'. Vemos 

nas estatisticas que, quando chega 

nos anos finais [do ensino funda

mental], quando estao com 12, 13 

anos, o que era urna torre vai viran

do um cone, os alunos vao evadin

do. A escola nao sabe lidar com esse 

jovem, eles nao se identificam mais 

com o que a escola oferece", ressalta. 

Eloisa acrescenta que e preciso 

considerar as diferen<_;as do jovem 

do seculo 21. "A imersao na cultura 

digital traz para eles outra perspec

tiva de mundo, de vida, de valores. 

Se a escola nao tenta entender es

se mundo e dialogar com ele, o alu

no vai perdendo o interesse. A escola 

tem papel importante nesse contex

to, que e o de ensinar a mediar de 

maneira crftica todo esse conteudo", 

alerta. 

Para se aproximar desse novo jo

vem, e preciso que a escola entenda 

suas necessidades. "A aprendizagem 

nao pode mais ser apenas focada em 

conteudo, tratada da mesma for

ma como ja ocorre ħa anos", pon

dera Simone. Desse modo, especia

listas sugerem que e preciso focar, 

alem do desenvolvimento cognitivo, 

as habilidades socioemocionais dos 

alunos. "A proposta de escola inte

gral, no sentido de ensino integral, 

e nao necessariamente de tempo in

tegral, vem trazendo resultados ani

madores, urna vez que se aproxima 

do mundo dos jovens e os ajuda a fa

zerem suas escolhas", observa. 

Simone explica que os proje

tos desenvolvidos pelo IAS conside

ram oito competencias, que sao as 

demandas de secu-
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lo 21, do que e preci

so desenvolver nesse 

jovem para ele viver, 

conviver, produzir e 

aprender na socie

dade atual. Sao elas: 

au toconhec imen

to; responsabilidade; 

pensamento critico; 

resolu<_;ao de proble-

Abandono: quando o 
aluno matriculado 

deixa de frequentar a es
cola durante o ano. 

mas; abertura para o 

novo no sentido da di-

Evasao: quando o alu
no nào volta à escola nos 

dois anos seguintes. 

versidade e da inova<_;ao; colabora<_;ao; 

comunica<_;ao e criatividade. Um es

tudo feito pelo IAS em parceria com 

a Organiza<_;ao para a Coopera<_;ao 

e o Desenvolvimento Econ6mico 

(OCDE) com 25 mil alunos na rede 

estadual do Rio de Janeiro mostrou 

a importancia de desenvolver nos 

estudantes as competencias socio

emocionais. Segundo a pesquisa, 

os alunos mais responsaveis, foca

dos e organizados aprenderam em 

um ano letivo cerca de 1/3 a mais 

de matematica, e os alunos com 

maior nivel de protagonismo (au

tonomia) tambem aprenderam 1/3 

a mais em portugues. 

RECIFE 

Com urna das mais altas taxas de 

distor<_;ao idade-serie do pais - 34% 

dos alunos matriculados nos anos fi

nais do ensino fundamental da re-
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ESCOLA CHICO ANYSIO, NO RIO DE 
,.., 

JANEIRO, CHEGA A ZERO DE EVASAO 
E

m algumas redes de ensino, a 
preocupa<;ao com o abandono 
ja faz parte da agenda de polf

ticas escolares. No estado do Rio de 
Janeiro, no ensino medio, a taxa de 
abandono, que era de 21,5% em 2009, 
passou para 13,14% em 2013. "Isso foi 
resultado de varias a<;6es articuladas 
como forma<;ao continuada de pro
fessores, programas de refor<;o esco
lar e, em especial, a oferta da educa
<;ao integral. Tudo contribuiu para o 
aumento do desempenho e da taxa 
de rendimento", comemora Patricia 
Tinoco, subsecretaria de Gestao de 
Ensino do Rio de Janeiro. Para criar 
um programa voltado ao ensino me
dio, a secretaria procurou, em 2012, 
o Instituto Ayrton Senna (IAS) para
a constru<;ao, de maneira colaborati
va, da proposta chamada de Solu<;ao
Educacional para o Ensino Medio,
que tem como base a educa<;ao inte
gral, aproximando a escola das ex
pectativas do jovem.

Essa nova concep<;ao de edu
ca<;ao materializou-se em urna 
matriz de competencias, que es
ta implementada integralmente 
no Colegio Estadual Chico Anysio 
(Ceca), no bairro do Andarai, no 
Rio de Janeiro (RJ). 0 colegio, que 
atende 240 alunos do ensino me
dio em periodo integral, come<;ou 
a funcionar em 2013 e serve como 
modelo para a rede. "E nesse ci
clo que a escola tem que ser mais 
atrativa, pois o jovem precisa ter 
urna perspectiva de futura para 
garantir que continue estudando", 
observa Patricia. 
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Simone Andre, gerente-executi-
va de Educa<;ao do IAS, explica que 
o objetivo da proposta de educa<;ao
integral vai alem do fato de ser urna
escola em perfodo integral, podendo
ser implementada, inclusive, em es
colas de tempo parcial. A principal
inova<;ao esta no tratamento diferen
ciado e integrado dado ao currfculo
escolar, com foco na combina<;ao de
competencias cognitivas e socioemo
cionais, preparando melhor o jovem
e fazendo urna ponte da escola com
a vida. Nessa proposta, as discipli
nas obrigat6rias receberam um trata
mento integrador e sao organizadas
em areas de conhecimento. As aulas
deixaram de ser expositivas e pas
saram a ser problematizadoras, com
foco na aprendizagem colaborativa.
Paralelamente, acontecem os nucleos
de projetos, em que os alunos prati
cam o que aprendem. "O nucleo tem
essa missao de fazer a conexao com
a vida, com o mundo do trabalho e
academico, com as quest6es contem
poràneas, com tudo aquilo que as
disciplinas nao comportam isolada
mente", explica Simone.

RESULTADOS 

Os conhecimentos gerados por essa 
experiencia no Ceca servem de base 
para a expansao da iniciativa na rede 
de ensino estadual. 0 modelo tam- "'

�
bem esta implementado atualmen- "§ 

';àte em outras 51 escolas, que incor- �poraram partc das inova<;6es, e em �
700 escolas de tempo parcial da re-
de. "Ate 2018, a meta e ter mais 100 
escolas nesse modelo e, ate 2023, im-

j 

plantar a proposta em todas as esco
las do estado", projeta Patricia. 

Os resultados, ainda que recentes, 
ja comprovam a eficacia do modelo. 
O diretor do Ceca, Willmann Costa, 
conta que o fndice de evasao da es
cola atualmente e zero. Alem disso, 
em 2014, alunos do 1° e do 2° anos 
registraram, em media, desempe
nho entre 60% e 70% acima da me
dia da rede nas disciplinas de Lfngua 
Portuguesa e Matematica. Alunos de 
outras escolas da rede que tambem 
seguem a metodologia registraram, 
em media, desempenho entre 17% e 
18% superior à media da rede estadu
al nas mesmas disciplinas. Costa re
for<;a que o envolvimento da famflia 
tambem e parte importante do pro
cesso. "Se o aluno falta, ligamos para 
saber o motivo. Quando ele tem tres 
faltas, chamamos os pais para con
versar. Nao existe trabalho de educa
<;ao s6 da escola, e preciso envolver os 
pais. Eles tambem nao sabem O que e 

. 
' 

�l 

Patricia Tinoco, 
subsecretaria de 
Gestao de Ensino 
do Rio: "O jovem 
precisa ter urna 
perspectiva de fu
turo para garantir 
que continue estu
dando" 

Willmann Costa, 
diretor do Ceca: 
"Nao existe traba
lho de educa�ao s6 
da escola, e preciso 
envolver os pais" 
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urna escola do seculo 21 e ainda 
a olham como um local que pas
sa conteudo e faz prova. E isso 
ja nao e mais a realidade". 

Carina Madruga, estudante 
do 2° ano do ensino medio do 
Ceca, conta que na escola tudo 
e diferente do que estava acos
tumada. "A come<;ar pela apro
xima<;ao que temos com a dire
<;ao, a coordena<;ao e o corpo de 
professores. Saber que eles real
mente se importam com o aluno 
e que nao somos apenas um nu
mero nos motiva. Alem disso, as 
aulas nao sao aquelas tradicio
nais, expositivas. As materias 
sao integradas, entao o mesmo 
conteudo que estamos vendo 
em Hist6ria vemos do ponto de 
vista da Geografia, e assim por 
diante. Vamos fazendo urna co
nexao e isso ajuda muito a com
preender". 

MODELO DE ESCOLA 

DO SECULO 21 

ADOTADO NO CECA 

• Foco na integrai;ao das com
petencias cognitivas e socioe
mocionais.

• Tempo destinado para o de
senvolvimento das competen
cias socioemocionais.

• Atividades problematizadoras
e desafiantes.

• Aprendizagem colaborativa -
alunos sentam em duplas ou
times.

• lntegrai;ao de conteudo entre
as diferentes disciplinas.

• Relai;ao mais pr6xima do alu
no com professores e equipe
escolar.

• Maior envolvimento da famflia
e da comunidade.
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GOIAS DIMINUI O 
ABANDONO EM 
CERCA DE 50% 
EM QUATRO ANOS 
U

m conjunto de estrategias que inclui a<;6es de forma<;ao docente, 
controle de frequencia e qualidade de ensino fez com que o estado 
de Goias diminuisse, em quatro anos (2010-2014), quase pela meta

de o abandono escolar- de 6,6% passou para 2,7% no ensino fundamen
tal e de 13,6% foi para 6,9% no ensino medio. "Nos ultimos dez anos, o 
estado de Goias tem investido muito em a<;6es pensadas em curto e me

dio prazo para melhorar a qualidade da educa<;ao. Os numeros refle
tem o resultado", observa Marcelo Jeronirno Araujo, superintendente de 
Inteligencia Pedag6gica da Secretaria de Estado da Educa<;ao, Cultura e 
Esporte (Seduce) de Goias. 

Para Araujo, quando se fala em evasao escolar, e preciso considerar 
quest6es sirnples que, na pratica, nern sempre funcionarn. Urna delas e a 
garantia de urna aula de qualidade. "Parece algo 6bvio, rnas rnuitas ve
zes isso nao ocorre, e a consequencia direta e o aluno desistir da escola", 
aponta. Para reverter essa situa<;ao, o Estado criou urna serie de estrate
gias para aumentar a qualidade do ensino. 0 primeiro passo foi garan
tir a presen<;a do professor em sala de aula - as faltas constantes eram 
um dos rnaiores problernas da rede. "Muitas vezes, os alunos andavam 
quilornetros para ir à escola e, quando chegavam, o professor nao tinha 
ido. No lugar, tinharn urna atividade qualquer, corno urn video, e nao a 
aula efetivarnente", conta. Foram desenvolvidas a<;6es para a valoriza<;ao 

do profissional, como a irnplanta<;ao de urn plano de carreira que pre
ve acrescirno na remunera<;ao por forma<;ao, a realiza<;ao de mais con
cursos publicos e a cria<;ao de um prograrna de pagarnento de bonus por 
assiduidade. "A cada seis meses, os professores e gestores que tiveram 
95% de frequencia recebem urn bonus ern dinheiro". 0 programa, con
ta Araujo, resultou na dirninui<;ao das faltas e tarnbem na rnelhoria do 
ensino. "Acreditamos que oferecer urna aula de rnaior qualidade, rnais 
atrativa, e um fator que prornove a perrnanencia do aluno na escola", diz. 

Urna das a<;6es rnais irnportantes foi a defini<;ao de urn currkulo re
ferencia, que possibilita rnelhor controle da qualidade das aulas e facili
ta a cria<;ao de a<;6es pedag6gicas de suporte. "Desenvolvernos tarnbern 
urn sistema de acompanhamento das unidades escolares, a tutoria esco-

PARA ASSINAR: www.gestaoeducacional.com.br 



lar, que acompanha semanalmente 

as aulas, garantindo um padrao de 

qualidade em toda a rede", afirma. 

A infraestrutura das escolas 

tambem foi repensada: passou-se 

a investir em escolas chamadas de 

"padrao seculo 21", que trazem am

biente adequado para o aprendiza

do e a convivencia. Urna medida 

inovadora trouxe mais rapidez pa -

ra as constantes reformas e os re

paros necessarios nas unidades. "O 

programa Nossa Escola, que pro

move a descentraliza<;;ao de recur

sos, permite que reparos de ate 

150 mil reais possam ser realiza

dos sem licita<;;ao, sendo gerencia

dos pelo pr6prio Conselho Escolar", 

observa. Outras medidas impor

tantes que ajudam a garantir a pre

sen<;;a dos estudantes nas salas de 

aula sao as parcerias com munici

pios para possibilitar o transpor

te escolar aos alunos de localidades 

distantes e areas rurais. Alem de 

a<;;6es consideradas mais globais, o 

estado adotou programas especifi

cos à questao da evasao dos alunos, 

como o acompanhamento eletroni

co da presen<;;a. "Antes, para saber 

qual aluno nao tinha comparecido, 

o diretor precisava consultar o dia

rio de cada professor. Perder o con-
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trole dos alunos e o primeiro pas

so para a evasao, porque ela nao 

acontece de urna vez, ela vai acon

tecendo no dia a dia", opina Araujo. 

Dessa forma, atribuiu-se à equi

pe gestora da escola a fun<;;ao de 

acompanhar a frequencia do aluno. 

Diariamente, uma pessoa indicada 

pelo gestor deve passar em todas as 

salas de aula fazendo a chamada. 

Logo em seguida, as faltas sao in

formadas, via sistema, à secretaria. 

Alem disso, semanalmente um tec

nico escolar visita todas as escolas 

para conferir o que esta sendo re

portado. "Dessa forma, temos um 

controle muito preciso das faltas. 

O sistema acusa quando um alu

no tem tres ausencias consecutivas, 

entao a escola precisa infonnar o 

motivo dessas faltas e as a<;;6es re

alizadas para resgatar esse aluno", 

explica Araujo. 

Assim como em outros estados, 

a evasao no ensino medio e a que 

mais preocupa. "O adolescente ja es

ta mais critico em rela<;;ao ao mun

do, à escola e ao [ conteudo] que e 

ministrado", ressalta o superinten

dente. Fara combater a evasao nesse 

ciclo, o estado focou em a<;;6es volta

das a tornar a escola mais atraente 

para esse aluno, como a cria<;;ao de 

urna m.atriz de disciplina diversifi

cada. "Alem das disciplinas basicas, 

as escolas trazem, no pr6prio perfo

do de estudo, aulas optativas e ofici

nas com temas variados, como capo

eira, dan<;;a, matematica financeira, 

meio ambiente etc. Os objetivos sao 

atrair o aluno e aumentar sua iden

tifica<;;ao com a escola", enfatiza. G 

ESTRATEGIAS DE 
SUCESSO DE GOIAS 
• lnvestimento na infraestrutu

ra das esco/as.
• Plano de carreira para o pro

fessor.
• Bonus por assiduidade para

gestores e professores.

• Definic;ao de um currfculo re
ferencia.

• Sistema eletronico para con
trole de faltas.

• Visitas semanais do tecnico
esco/ar para verificar aulas e
faltas.

• Call center para contato com
familia de alunos.

• Matriz diversificada para en
sino medio, com disciplinas
optativas e oficinas.

GESTÀO Educacional setembro 2015 31 

CAPA 


