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EIXO: 1. EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Este trabalho, realizado no âmbito do projeto Obeduc no 16.787 CAPES/UENF[i], problematiza a

concentração de publicações sobre evasão escolar, em contraposição à escassez de produções que

abordam a permanência na educação[ii]. Entretanto, partindo da hipótese de que há diferença

epistemológica significativa entre esses dois objetos de pesquisa, tratamos a princípio de sugerir

possíveis causas do caráter decrescente dessa escassez, a partir de uma série temporal de

publicações sobre a permanência entre os anos 1996 e 2015. Na etapa seguinte, abordamos as

características de ruptura percebidas nas pesquisas sobre a permanência na educação que

apontam para uma reorientação no modo de olhar a qualidade e as políticas de educação. Por fim,

apresentamos a permanência como uma agenda mais rica para orientar macro e micropolíticas da

educação contemporânea, em âmbito nacional.

[i] A construção deste trabalho conta com o financiamento ofertado a partir do Edital no 49/2012

da CAPES/Observatório da Educação (Obeduc), ao projeto Diagnóstico da Qualidade de Ensino do

PROEJA: um estudo na região Norte Noroeste fluminense com foco nos aspectos formativos e

metodológicos, iniciado em abril de 2013.

[ii] A princípio estamos usando os termos “permanência na educação” e “permanência escolar”

alternadamente, porque ambos complementam-se na intenção de envolver todas as modalidades e

níveis de Educação. This essay, carried out under the Obeduc project n. 16.787, CAPES/UENF,
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discusses the concentration of publications about student drop-out, as opposed to the shortage of

productions that address student retention in education. However, on the assumption that there is

significant epistemological difference between these two research subjects, we initially suggest

possible causes of the declining nature of this scarcity, from a time series of publications on

student retention between 1996 and 2015. As a following step, we approach the characteristics of

disruption perceived in researches on educational student retention which are related to a shift in

the way we look at the quality and education policies. Finally, we present student retention as a

richer agenda to guide macro and micropolicies of the contemporary education, in national level.

Cenário da pesquisa A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF),

localizada em Campos dos Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro, abriga projetos de

pesquisa relacionados à Educação de Jovens e Adultos (EJA) desde 2010. Em 2011, foi aplicado

um questionário a 169 alunos de escolas públicas municipais de Itaperuna/RJ com o propósito de

pesquisar a permanência na educação. No ano seguinte, os resultados foram apresentados no I

Seminário da Agenda Territorial da EJA no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia

Fluminense (IFFluminense), de Campos dos Goytacazes. A partir deste evento, o interesse pela

noção de permanência acentuou-se como se estivéssemos diante de uma nova noção

epistemológica para pensar os variados motivos que levam jovens e adultos a saírem e retornarem

à escola, considerando a insuficiência da noção de evasão para orientar reflexões sobre essas

entradas e saídas. A retomada de novas investigações foi possível devido à aprovação do projeto

“Diagnóstico da Qualidade de Ensino do PROEJA: um estudo na região Norte Noroeste fluminense

com foco nos aspectos formativos e metodológicos” iniciado em abril de 2013 e realizado no

âmbito do programa de editais do Observatório da Educação (Obeduc) da CAPES, sob o no 16.787.

Portanto, a construção do presente trabalho conta com o apoio do Edital no 49/2012 da

Obeduc/CAPES em consonância com outros projetos que partem de diferentes pontos de vista

teórico-metodológicos e investigam a concentração de publicações sobre evasão na educação em

contraposição à que se refere à temática da permanência na educação. O levantamento inicial de

publicações nos permitiu descobrir que, nos últimos 20 anos, centenas de publicações versaram

sobre a evasão escolar, mas, em contrapartida, apenas 86 dedicaram atenção à permanência na

educação, destacando-a em seus títulos. Esta foi a principal razão para unir esforços e nos

debruçarmos sobre a idealização do I Colóquio Nacional sobre Permanência na Educação em junho

2014, quando foram feitos os primeiros contatos com pesquisadores que participaram da

organização desse evento para viabilizar uma conversação criativa sobre as ideias e experiências

contidas nos trabalhos encontrados sobre a temática mencionada. Ao longo do primeiro ano do

referido projeto foram realizadas mais duas revisões de literatura: uma sobre qualidade da
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educação e outra sobre permanência escolar na Educação de Jovens e Adultos. As duas revisões

foram tratadas no artigo A permanência escolar na Educação de Jovens e Adultos: proposta de

categorização discursiva a partir das pesquisas de 1998 a 2012 no Brasil (CARMO; CARMO, 2014),

no qual se discutiu a relação entre o aumento do número de publicações sobre permanência

escolar, a partir de 2007, e o aumento da demanda por qualidade da educação no país.

Concluiu-se que a permanência escolar é uma dimensão dessa qualidade. Assim, foram três os

fatores que justificaram a constituição de um lócus de discussão temático: i) a contradição

mencionada; ii) a incipiente discussão sobre o conceito de permanência escolar e; iii) o caráter que

a permanência assume como dimensão da qualidade de ensino que deu suporte à criação do

Núcleo de Estudos sobre Permanência na Educação (NUCLEAPE) a partir do qual foram

empreendidas sete pesquisas de mestrado e três de doutorado (3). A confluência das pesquisas

está em rejeitar a visão do senso comum fundamentada na ideia de que a permanência na

educação não significa a imagem refletida da evasão uma vez que a tarefa “[...] não é tanto ver

aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou [a permanência na educação]

sobre aquilo que todo mundo vê [a evasão na educação]” (SCHOPENHAUER, 2010, p. 157). 1.

Origens do problema: publicações sobre evasão e permanência na educação A expressão

permanência na educação chamou-nos a atenção pela primeira vez, no ano de 2009, quando em

uma revisão bibliográfica, encontramos um total de cem publicações acadêmicas a respeito de

evasão na EJA e apenas três trabalhos sobre a EJA que mencionavam a permanência no título.

Outro fato que nos instigou foi perceber que, dos três encontrados, apenas em um a permanência

era tratada como objeto da pesquisa. A enorme diferença causou estranheza e por isso nos

perguntamos: Por que o excesso de trabalhos com foco na evasão, se a permanência na educação

seria seu correspondente desejado?

À época, aventuramo-nos para a possibilidade de compreenção desse “fenômeno” a partir da

suspeição que haveria um discurso construído e naturalizado em torno da evasão na educação

(ORLANDI, 2005). O fato é que cerca de sete anos se passaram e constatamos que em 2016 a

disparidade, do ponto de vista da produção intelectual, se mantém. Por exemplo, no final de junho

de 2016, numa simples busca no Google Acadêmico à procura de artigos em formato PDF,

encontramos 7.030 que abordam a evasão na educação e 8.500 que tratam do abandono na

educação. Em contrapartida, verificamos que 670 trabalhos se referem à permanência na educação

e 41 investigam a temática retorno escolar. Ressaltamos que a busca pelas palavras-chaves

(evasão na educação, abandono escolar, permanência na educação ou permanência escolar) foram

identificadas tanto no título quanto no corpo dos textos escritos. Diante dessas recorrências, no

final de 2015, outras questões emergiram tais como: Por que é que as políticas públicas e os

estudos da educação insistem na questão da evasão e não da permanência?

A questão da permanência é ou não é, no Brasil, um problema público?
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Tais questionamentos parecem-nos mais coerentes e pertinentes com uma educação que se

propõe inclusiva, o que é possível mostrar com duas conquistas históricas: i) o processo de

naturalização do ato de matrícula dos indivíduos com idade escolar, mostrando que “a escola tem

sido desde a segunda metade do século passado, uma instituição central, isto é, não dispensável”

(RESENDE, 2010, p. 21) e; ii) no caso do Brasil, a conquista da quase universalização do acesso à

escola, a partir da década de 1990. Além disso, não se pode ignorar que, após a Declaração dos

Direitos Humanos de 1948, toda a política pública sobre a educação pauta-se no ideal da igualdade

de oportunidades, na extensão da escolaridade obrigatória, assim como na redução das

desigualdades escolares, pensada na convicção de que essa redução acaba por reduzir também as

desigualdades sociais. Por isso, assumimos com Resende (2015) uma pergunta central: “porque é

que as políticas públicas e as pesquisas insistem na questão da evasão/abandono e não na da

permanência escolar?

”, denunciando assim, uma

[...] escolarização que exclui, mas sem ter como contrapartida uma reflexão

profunda e continuada sobre o que fazer para acelerar a inclusão, tornando

a inclusão acelerada num problema público a suscitar debates e discussões

públicas?

Porque é que a escolarização não promove a inclusão, a permanência na

escola, promove o desejo de um retorno frequente à escola?

Nossas análises apontam para a ideia de que o discurso circulante sobre a

evasão na educação não a explica, mas, pelo contrário, a reforça, vinculando

recursivamente aos resultados relativos à educação, sobretudo os que se

fundamentam em explicações baseadas principalmente, no desinteresse dos

jovens e/ou ao cansaço e necessidade do trabalho entre os adultos (CARMO,

2010; CARMO; CARMO, 2014). Tais constatações nos levam a observar o

possível gigantismo, em que se encontra o discurso da evasão na educação,

como suspeita de seja de que este seja um objeto “sociomediático”, cujas

políticas para combatê-las encontram obstáculos antes mesmo de serem

implantadas. Tomamos o termo objeto “sociomediático” emprestado de

Bernard Charlot (2000), que o utiliza para chamar a atenção de

pesquisadores que buscam explicar o “fracasso escolar”, pela possibilidade

do mesmo ocorrer com a “evasão na educação”. Sobre as características do

objeto “sociomediático”, Charlot (2000, p. 14) acrescenta:

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/na_contramao_da_evasao_a_nocao_de_permanencia_na_educacao_como_ob.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.4-14,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



[...] tais objetos de discurso não têm função analítica; antes são o que eu

chamarei ‘atratios’ ideológicos. Por um lado, sua evidência lhes permite

impor-se pouco a pouco como categorias imediatas de percepção da

realidade social. [...] Por outro lado, se esses objetos de discurso adquiriram

tamanha evidência, se seu peso social e ‘mediático’ tornou-se tão grande, é

porque eles são portadores de múltiplos desafios profissionais, econômicos,

sociopolíticos. [...] Todas as noções que encobrem, pois, práticas e

experiências muito diversas e se beneficiam ao mesmo tempo de uma

espéciede evidência encontram-se na encruzilhada de múltiplas relações

sociais. Enquanto, ‘noções-encruzilhada’, exercem um papel ‘atrativo’.

Enquanto inscritas em relações sociais de natureza diversa, prestam-se

muito bem para um uso ideológico. [...] Esses objetos de discurso que se

transformaram em categorias ‘evidentes’ de percepção de mundo e que

funcionam como atrativos ideológicos tendem a impor-se ao pesquisador.

Este corre constantemente o risco de ver-se “repassar” objetos

sociomediáticos como objetos de pesquisa, no sentido em que faz ‘repassar’

dinheiro falso (ou uma doença...).

Se a evasão na educação for um objeto “sociomediático”, tal qual o é o

fracasso escolar como afirma Charlot (2000), isso significa que não só

pesquisadores, mas também gestores, professores e demais profissionais da

educação correm o risco de, ao pensar e implantar políticas de “combate a

evasão”, encontrarem-se diante de um “beco sem saída”. 2. Algumas

características das publicações sobre a permanência na educação Em

2012, após dois anos das primeiras reflexões, voltamos ao tema

permanência na educação, a partir de uma nova revisão bibliográfica, ainda

com a mesma curiosidade e estranhamento. Nessa retomada ao tema,

perguntamo-nos: Por que são encontrados tão poucos estudos exclusivos

sobre a permanência na educação, se desde a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (LDBEN no 9394/96) em seu Art. 3º Inciso I, ela está

legitimada institucionalmente pelo “princípio da igualdade de condições para

o acesso e permanência na escola”?

E na direção contrária, por que tantos trabalhos popularizaram a expressão

“acesso e permanência na escola” como se fosse uma palavra composta de

significado único, sem dar visibilidade especificamente à permanência na

educação?

E finalmente, por que a visibilidade dessa expressão não interessou a
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academia e a da evasão na educação sim, se esta última não consta em

qualquer artigo da LDBEN vigente?

Assim, utilizandos a internet como ferramenta de busca de títulos com o

termo permanência em bancos de teses disponibilizados por universidades

brasileiras e em revistas científicas disponibilizadas no Google Acadêmico,

em língua portuguesa. Observamos a existência de pesquisas que

abordavam o termo permanência fora do viés da educação. Ao iniciar a

busca, definimos como recorte temporal, o intervalo entre 1996 e 2012. O

limite inicial coincide com o mês da homologação da LDBEN 9.394/96 e o

final foi o mês em que, arbitrariamente, estabelecemos o encerramento

provisório das buscas. O primeiro critério na fase de buscas foi reunir

pesquisas que tratavam apenas da permanência com viés na educação,

independente da área de conhecimento do pesquisador ou nível de

ensino/modalidade pesquisado encontramos um universo de 44 publicações.

Do total de trabalhos, aproximadamente 30% abordam a Educação Superior

(ES), a Educação à Distância (EaD), o Ensino Médio (EM) regular e os outros

70% tratam de EJA ou Programa Nacional de Integração da Educação

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e

Adultos (PROEJA) somando 31 trabalhos. Tal constatação nos fez pensar na

seguinte questão: Se os dados no ES e na EaD remontam a uma evasão

semelhante a da EJA, por que a permanência na educação aparece como

maior “preocupação” nessa modalidade?

O quadro abaixo mostra o total de produções nos 17 anos pesquisados,

conforme os períodos governamentais dos presidentes Fernando Henrique

Cardoso (seis anos), Luiz Inácio Lula da Silva (oito anos) e Dilma Roussef

(dois anos): Quadro 1- Publicações sobre permanência na educação de

1996 a 2012[i].
1996-1998 1999-20022003-20062007-20102011-2012Total

1 2 7 19 15 44
23% 77%100%

Fonte: Elaborado pelos autores. Apesar do fato de 77% das publicações estarem concentradas em

seis anos, em relação aos onze anos anteriores, o que mais chama a nossa atenção são as oito

pesquisas que enunciam a permanência na educação de forma propositiva, diferente dos estudos

sobre evasão: Lenskij (2006); Santos (2007); Gusmão (2010); Mileto e Carmo (2010); Nunes

(2010); Zago (2006); Noro (2011); e Oliveira (2011). Verificamos também que, as 44 publicações
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estão dispersas entre três regiões, 10 estados e 26 instituições. Isto é, são pesquisadores isolados,

na relação orientador/orientando, que aceitaram apostar academicamente, sem ter lastro

bibliográfico anterior, na permanência como objeto de pesquisa. Acrescente-se que tais pesquisas

não dialogam entre si e nem se citam mutuamente, embora concentradas nas Regiões Sul (19

publicações) e Sudeste (23 publicações) – com destaque territorial para o Rio Grande do Sul (8

publicações). Quanto ao diálogo entre os pesquisadores, percebeu-se que, em apenas uma delas

Noro (2011) cita seis referências com o termo permanência no título. Entendemos que sua

pesquisa consegue tal feito porque referencia seu trabalho em publicações do Rio Grande do Sul,

estado com maior número de instituições pesquisadoras sobre permanência, incluindo três

universidades e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFsul).

Partiu-se do entendimento que uma das contribuições desse tipo de experiência é nos colocar em

estado de reflexão, sem a ilusão de uma consciência plena do objeto em questão, mas capaz de

perscrutar o lado invisível, por meio do “pensamento impensado” de Bourdieu (1988), de outro

objeto que, naturalizado, se impõe como dominante e de forma opaca na sua maneira de observar

o sujeito e a sua relação com a escola. Parece-nos ser este o caso da ampliação do uso da

expressão permanência na educação como capaz de conter certo simbolismo de ruptura em

relação ao discurso da evasão na educação, em especial no discurso acadêmico. Essa associação

simbólica parece necessária para fazer ver algo que não existe, a partir da perspectiva de um

discurso naturalizado, o da evasão/fracasso escolar. Citaremos apenas alguns exemplos dessa

associação, dentre os vários citados por Carmo e Carmo (2014). Noro (2011, p. 24), na pesquisa

no Curso PROEJA Técnico em Administração, no campus Sapucaia do Sul do IFsul, faz uma opção

por um foco “otimista” com aspas: No primeiro ano de implantação de nosso curso PROEJA surgem

muitas inquietações relacionadas ao alto índice de evasão de alunos, sendo que começamos a

refletir em conjunto sobre suas possíveis causas e a relação da evasão com a forma de acesso ao

curso. Mas como pretendia realizar uma pesquisa “otimista”, preferi focalizar minha pesquisa na

permanência, isto é, parodiando Jaqueline Moll (2010, p. 135) nos estudantes que “entram,

permanecem e aprendem”. Ainda parafraseando Moll, a pesquisadora Noro (2011, p. 39), ao

discorrer sobre o PROEJA e seus desafios, “[...] conclui dizendo da necessária mudança na forma

como vemos estes estudantes para que entrem, permaneçam e aprendam”. Ao pesquisar os

alunos do ensino médio estadual regular noturno, de jovens e adultos egressos de um curso em

equivalência ao Ensino Fundamental na modalidade EJA da rede municipal de ensino de

Florianópolis, Nunes (2010, p. 30) utiliza a palavra “positiva” para negar a perspectiva da

evasão/reprovação, ampliando o sentido afirmativo de sua escolha pela permanência e aprovação

como objeto de pesquisa. Concluímos que mesmo dispersas e pontuais, as pesquisas demonstram

características próprias que inauguram um diferente movimento propositivo, inédito e desafiador

para os estudos na área educacional. 2.1 Possíveis causas de uma reorientação no olhar: a
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noção de permanência na educação como objeto de pesquisa inscrita na série temporal

compreendida entre 1996 a 2012 Sugerimos que a hipótese de que a permanência na

educação apresenta diferença epistemológica significativa, em relação a que toma a evasão na

educação como objeto de pesquisa, surge a partir de quatro indícios:

i) Disparidade numérica de trabalhos acadêmicos que têm como objeto a evasão/fracasso

escolar e os que têm a permanência/êxito escolar, entre os anos de 1996 e 2012;

ii) Ampliação do número de publicações sobre a permanência na educação a partir de 2007;

iii) A identificação de oito trabalhos em que a permanência na educação fora apropriada de

forma propositiva (após 2007); e

iv) A dispersão do ponto de vista geográfico e institucional das produções analisadas. O

primeiro indício refere-se a uma diferença quantitativa entre as centenas de publicações

nacionais sobre evasão, disponíveis na rede mundial e as 31 encontradas na modalidade da

EJA, com o termo permanência (ou semelhante) no título, de 1996 a novembro 2012. O

segundo indício atrela-se ao dado que demonstra que nos 17 anos pesquisados, destaca-se a

ampliação das produções sobre permanência na educação após 2007, contabilizando cerca de

77% dos trabalhos encontrados. Quanto ao terceiro indício verificamos que fato de oito

pesquisas enunciarem a permanência de forma propositiva, diferente dos estudos sobre

evasão. Além disso, em referência ao quarto indício, as 44 publicações estavam dispersas

entre três regiões, 10 estados e 26 instituições. Isto é, são pesquisadores isolados, na

relação orientador/orientando, que se aventuraram a apostar academicamente, sem ter

lastro bibliográfico anterior, na permanência como objeto de pesquisa. Acrescente-se que tais

pesquisas não dialogam entre si e nem se citam mutuamente, embora concentradas nas

Regiões Sul (19 publicações com destaque territorial para o Rio Grande do Sul com oito

publicações) e Sudeste (23 publicações). Possivelmente podem haver outras causas que

estimularam a reorientação dos estudos, por hora, apontamos esses como possíveis do ponto

de vista epistemológico, quantitativo, estrutural e contextual. 3. Na contramão da evasão

na educação: a permanência como “agenda mais rica” nos estudos educacionais

contemporâneos nacionais Considerando essas prerrogativas e nos atentando para

algumas análises, tendências e abordagens que fundamentam os estudos sobre a relação

entre “evasão na educação” e “permanência na educação”, além de buscarmos quantificar a

produção acadêmica nos bancos de dados no Brasil, as características e causas da

reorientação no olhar sobre as formas de pesquisas educação, também nos aventuramos

também a buscar como a questão da “permanência na educação” é tratada em outros países

latino-americanos e os Estados Unidos. Nossa busca nos permitiu perceber que nos Estados
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Unidos, por exemplo, a permanência dos alunos é uma das áreas mais estudadas no ES a

partir da década de 1960. Vicent Tinto (2006) um dos precursores nessa temática explicou a

relação entre a evasão e a permanência na graduação dizendo que uma não é reflexo da

outra. Ele apresentou as especificidades e a importância de focar as análises na permanência

em detrimento da evasão, em resumo, do seguinte modo:

Saída não é a imagem espelhada de ficar. Saber por que os alunos saem

não nos diz, pelo menos não diretamente, porque os estudantes persistem.

Saber por que o aluno sai não diz ás instituições pelo menos não

diretamente, o que elas podem fazer para ajudar os alunos a ficar e ter

sucesso. No mundo da ação, o que importa não são as nossas teorias em si,

mas como essas teorias ajudam as instituições a implementarem questões

práticas de persistência. Infelizmente, as teorias atuais de abandono

estudantil não são bem adaptados a essa tarefa. Isso explica, por exemplo,

o fato de que as teorias atuais de abandono/evasão estudantil normalmente

utilizam abstrações e variáveis que são, por um lado, muitas vezes

difíceis de operacionalizar e traduzir em formas de prática institucional e,

por outro, o focam em assuntos que não estão diretamente sob a influência

imediata das instituições (TINTO, p. 2006, p. 6).[ii] Sobre os usos e

alcances do conceito de permanência tomamos como marco acadêmico nas

pesquisas brasileiras sobre a temática o trabalho de Carmo e Carmo (2014),

intitulado “A permanência na educação da Educação de Jovens e Adultos:

propostas de categorização discursiva a partir das pesquisas de 1998 a 2012

no Brasil”, no qual os autores anunciaram os principais problemas para a

sistematização de uma pesquisa mais profunda sobre o conceito de

permanência, a partir de uma abordagem hermenêutico-compreensiva.

Disseram os autores:

Se há um horizonte para os objetivos desse trabalho, ele poderia ser

formulado da seguinte maneira: compreender, nas publicações selecionadas,

as formas de escrever sobre permanência na educação na EJA como

experiências instituintes e tomá-las como constituídas de uma propriedade

discursiva que se tensiona com o discurso naturalizado da evasão/fracasso

escolar, a fim de dar materialidade e sentidos sobre o que vem a ser o

permanecer na escola (CARMO; CARMO, 2014, p. 14). Ao tratarem da

etimologia do termo permanência Carmo e Carmo (2014), evidenciaram a
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dialética produtiva que marca sua noção e a dimensão conceitual implícita

na organização e passagem dos significados dessa noção. De um lado, dos

atos de conservar, manter, preservar as propriedades de estagnação,

mesmice, marasmo aos resultados de conservantismo, tradicionalismo, e de

outro, dos atos de insistir, persistir, resistir, superviver aos resultados de

imanência, firmeza, efetividade e obstinação. A partir de uma análise

denotativa do termo, parece possível compreender que suas características

nos permitem “constatar que o vocábulo também apresenta polissemia

suficiente para contrariar a regra de que um sufixo apenas transporta a

palavra de uma classe a outra” (CARMO; CARMO, 2014, p. 9). O estudo dos

autores supracitados ressalta o problema da dialética desse conceito, de

suas contradições, e da difícil transposição dos atos durativos, propriedades

e resultados do uso e significados de permanência. Ao longo das pesquisas e

interlocuções entre os pesquisadores algumas questões vieram à tona:

Interromper os estudos significa abandonar e/ou evadir?

Seria a evasão fielmente descrita por pesquisas estatísticas?

Teria a evasão somente implicações negativas?

Haveria um consenso em torno do conceito de evasão?

Essas e outras questões nos impulsionaram a elaborar algumas críticas

sobre a evasão pensando na possível capacidade que o conceito tem de

aprisionar as palavras. Desse modo, arriscamos dizer que com base em

Deleuze e Guatarri (1992), tendemos a afirmar que além de ser um possível

objeto “sociomediático”, como analisa Charlot (2000) e possuir uma

conotação negativa daquilo que falta, pode a evasão enquanto objeto de

pesquisa ter chegado a um estágio de saturação tal que não dê conta do

complexo fenômeno que é a educação. Como nos interessamos no aspecto

da produção discursiva de sentidos, utilizamos diálogos orais enquanto

importante processo de acesso aos sentidos dados à noção de permanência

expressos pelos pesquisadores, presentes ao I Colóquio Nacional de

Permanência na Educação. Por esta razão, escolhemos a frase do professor

Osmar Fávero (“... aí é que se chega nessa agenda bem mais rica de se

perguntar teoricamente: afinal o que é permanência?

”) para encerrar este trabalho por produzir um efeito catalisador na

organização de uma construção coletiva dos diálogos construídos em torno

da noção. À guisa de considerações investigativas A partir do exposto e

de nossas indagações, assumimos o postulado de que o objeto permanência
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na educação conserva diferenças epistemológicas significativas em relação à

abordagem que toma a evasão na educação como objeto de pesquisa de

forma positiva e propositiva no sentido de apontar para o que há e não o

que falta. Esses dois objetos podem ser indissociáveis, entretanto

conservam especificidades que os diferenciam, quando se trata de contribuir

para as bases de pensamentos que lutam pelo direito e pela qualidade da

educação pública no Brasil. Pensar no que falta - objeto de centenas de

pesquisas - não é o mesmo que pensar no que temos e o quê e como

podemos fortalecer e ampliar, apesar da ainda limitada dezena de estudos.

Consideramos que pensar a permanência é pensar não no que falta à

educação, mas no que acontece entre alunos, professores, gestores e

famílias que perseveram por êxito, qualidade, sucesso e outros tantos

termos que promovem a inclusão de milhares de pessoas, ainda invisíveis,

que desejaram e consolidaram a crença de que o conhecer, a relação com o

saber, as eleva ao “ser mais” de Freire, tanto nas possibilidades de

formar-se pessoa, de humanizar-se, de ascender em uma profissão, em

suas relações familiares ou em suas realizações subjetivas (FREIRE, 1983).

Neste contexto, assumimos que permanência na educação praticamente

funciona como contraponto que pode oferecer o planejar uma agenda mais

rica e inovadora às explicações sobre a realidade da educação brasileira na

contemporaneidade.
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[1] A construção deste trabalho conta com o financiamento ofertado a partir do Edital no

49/2012 da CAPES/Observatório da Educação (Obeduc), ao projeto Diagnóstico da Qualidade

de Ensino do PROEJA: um estudo na região Norte Noroeste fluminense com foco nos aspectos

formativos e metodológicos, iniciado em abril de 2013. [1] A princípio estamos usando os

termos “permanência na educação” e “permanência escolar” alternadamente, porque ambos

complementam-se na intenção de envolver todas as modalidades e níveis de Educação. [1] O

Quadro 1 com o quantitativo de publicações foi atualizado, até o primeiro semestre de 2016

(ver quadro abaixo), de forma aleatória. Isto é, conforme o grupo de pesquisa encontrava uma

publicação com o termo permanência (ou similar) no título, a salvava em uma pasta comum

no Google Drive. Tais publicações estão sendo catalogadas de forma a compor um banco de

dados a ser analisado e também disponibilizado na rede mundial. Para estudo

quantitativo/comparativo das produções sobre evasão e permanência escolar, um projeto de

mineração bibliométrica está em construção. Quadro 2 - Publicações sobre permanência na

educação de 1996 a 2016
1996-1998 1999-20022003-20062007-20102011-2014 2015-jun2016 Total
1 2 9 34 34 41 121
3 - 2,5% 43 – 35,5% 75 – 62% 100%

Fonte: elaborado pelos autores. [1] Texto original: [Leaving is not the mirror image of staying.

Knowing why students leave does not tell us, at least not directly, why students persist. More

importantly it does not tell institutions, at least not directly, what they can do to help students stay

and succeed. In the world of action, what matters are not our theories per sebut how they help

institutions address pressing practical issues of persistence. Unfortunately, current theories of

student leaving are not well-suited to that task. This is the case for several reasons not the least of

which is that current theories of student leaving typically utilize abstractions and variables that are,

on one hand, often difficult to operationalize and translate into forms of institutional practice and,

on the other, focus on matters that are not directly under the immediate ability of institutions to

influence] TINTO, 2006, p.6).
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