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RESUMO

Este projeto de intervenção se propôs a pesquisar as causas da retenção e evasão escolar no Ensino Médio,
traduzidas como fracasso escolar, segundo a visão dos alunos e professores, com o propósito de sugerir ações
e estratégias que possam instrumentalizar os membros da equipe gestora para minimizar esses índices entre
os estudantes do 1º ano da escola. A partir dos dados coletados através dos instrumentos de pesquisa e dos
indicadores destacados, foram programadas as ações a serem desenvolvidas em conjunto com os membros
da equipe gestora, visando diminuir os índices de evasão e retenção dos discentes. As ações foram iniciadas
durante o primeiro semestre e serão desenvolvidas até o final do ano letivo de 2014, com o acompanhamento
dos resultados e avaliação ao final deste ano.

Palavras-Chave: Retenção, evasão, fracasso escolar.

Resumen

Este proyecto de intervención se propone indagar las causas de las tasas de retención y deserción en la
escuela secundaria, en opinión de los estudiantes e maestros, sobre todo con el fin de proponer acciones y
estrategias que pueden equipar a los miembros del equipo de gestión para minimizar estas tasas entre los
estudiantes del 1º año de la escuela. De los datos recogidos a través de los instrumentos de la encuesta y los
indicadores en comisión programará las acciones a desarrollar en conjunto con los miembros del equipo de
gestión con el fin de disminuir las tasas de deserción y retención. Las acciones se desarrollarán
preferentemente durante el primer semestre de 2014, con el seguimiento de los resultados que se han
realizado a finales de este año.

Palavras-Chave: Retención, deserción, fracasso escolar

Este projeto de intervenção está subdividido em três partes: a parte do Escopo, foi baseado nos dados da
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pesquisa de diagnóstico, que foi realizada com os discentes e docentes da Escola Estadual de Ensino Médio
Dr. Carlos Antônio Kluwe – Bagé/RS, tendo como foco o levantamento dos dados da secretaria da escola
sobre os resultados anuais do desempenho escolar e sua posterior análise para conhecer os possíveis fatores
que causam a retenção e a evasão dos alunos do 1º ano do Ensino Médio – EM, considerando-se a visão
desses alunos e professores.

Escopo é a expressão que adotamos para esboçar o conjunto de ações que pretendemos realizar, conforme
explica Moura e Barbosa (2006), dizendo que é ele é alma do projeto, porque expressa sua essência e
identidade.

Os índices de retenção e de evasão na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Carlos Antônio Kluwe, onde foi
desenvolvida esta pesquisa são muito altos, com dados históricos superiores a 30% no 1º ano do EM, que
podem ser constatados a partir das estatísticas de resultados finais comparados desde o ano de 2010, pelos
índices do programa de processamentos de dados em informática utilizado pela escola – a PROCERGS.

A PROCERGS é a Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, que elaborou e
atualiza o Programa de Processamento de Dados Informatizados utilizado pela Secretaria de Educação nas
escolas do Estado do RS.

Existe por parte da mantenedora e dos órgãos governamentais, mas não pela comunidade escolar, pelo
menos aparentemente, uma preocupação grande com os índices obtidos nos resultados desse nível escolar,
onde mais da metade dos alunos o 1º ano reprova ou evade a cada período letivo; porém, na prática, ainda
não houve nenhuma medida concreta para tentar reverter o quadro constatado.

A segunda parte corresponde ao Plano de Ação, onde serão propostas estratégias e ações a serem realizadas
pela Equipe Diretiva da Escola, acolhendo-se algumas sugestões dos próprios alunos e dos docentes, com a
finalidade de reduzir os índices de evasão e retenção, visando atingir o objetivo geral deste projeto de
intervenção, com a avaliação final dos resultados a serem expressos num relatório das atividades e a
comparação dos índices anteriores com os resultados obtidos no ano letivo de 2014, através de atividades de
acompanhamento e monitoramento.

No Plano de Ação foram previstas ações educativas a serem realizadas com os discentes, buscando obter uma
maior participação deste segmento no processo pedagógico e atividades que despertem o gosto dos alunos
pela escola e pelo estudo, e ainda, de reuniões de estudo e formação a serem realizadas com os professores,
sobre os aspectos relacionados ao processo de ensino e de aprendizagem, como meio de instrumentalizá-los
para um melhor desempenho da atividade docente e de despertar o interesse dos alunos, além das formas de
acompanhamento dos resultados.

Na terceira parte foram previstos instrumentos de monitoramento e de avaliação, que estão sendo
construídos e adaptados conforme o andamento das ações propostas.

A Escola Estadual de Ensino Médio Carlos Kluwe foi fundada em 07 de outubro de 1954, onde se desenvolve o
presente projeto, está localizada na Avenida General Osório, nº 1439, na cidade de Bagé/RS, e é subordinada
a 13ª Coordenadoria de Educação do Estado do RS – 13ª CRE.

Situada no centro da cidade, é a maior escola de Ensino Médio da região, funciona nos três turnos, atende
cerca da metade dos alunos ingressantes a cada ano letivo nas turmas do 1º ano, e que tiveram seus
resultados finais dos últimos três anos assim distribuídos:

Tabela 1 - Resultados do 1º Ano do Ensino Médio desde 2010

Anos
Total de Alunos
da Escola

Total de
Alunos do 1º
Ano

Alunos
Aprovados

Alunos
Reprovados

Alunos
Evadidos
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2010 1492 905 355(39%) 278(31%) 272(30%)
2011 1474 776 272(35%) 231(30%) 273 (35%)
2012 1401 725 267(37%) 257 (35%) 201 (28%)

Fonte: Dados da Secretaria da Escola arquivados pelo PROCERGS

Foram considerados inicialmente nesta pesquisa como sendo retidos, os alunos que não avançaram nos
estudos, permanecendo no mesmo ano por pelo menos uma vez, pelo motivo da reprovação, repetição ou
desistência dos estudos, e como evadidos, todos os que saíram da escola, por diversos motivos como o
cancelamento ou trancamento de matrícula, além da transferência para outro educandário.

Segundo Torres (2000), é considerado repetente o aluno que volta à mesma série no ano seguinte, por
qualquer razão (...), independente se foi por desempenho insuficiente ou por faltas ou por desistência de
comparecer à escola, (...) e quem processa e analisa essa informação adicional contabiliza com freqüência,
como ausentes (evasão escolar), alunos que na realidade são repetentes (TORRES, 2000, p. 11)

A autora destaca que há uma espécie de duplicidade de critérios utilizados no Brasil, com o uso de duas
metodologias diferentes para estimar o fluxo de alunos e que por causa dessa situação, os dados referentes à
repetência ou número de alunos retidos pelo sistema estaria sendo subestimado, enquanto as taxas de
evasão seriam superestimadas.

Esta pesquisa pretende apontar as possíveis causas da retenção e/ou evasão, aqui traduzidos como fracasso
escolar, dos alunos do 1º ano do EM, considerando a visão e a percepção dos discentes e docentes, além de
caracterizar os principais fatores que provocam impactos negativos sobre o desempenho deles e que podem
ser reduzidos ou minimizados por ações constantes dos integrantes do grupo que compõem a quadro diretivo
da escola, numa ação de planejamento estratégico, organizado pela própria equipe gestora, após o
detalhamento da pesquisa ora em proposição.

Foi definido, então como problema central sobre essa proposta: Quais são os principais fatores que causam o
fracasso escolar, na visão dos alunos e dos professores do 1º ano do EM, e que poderão ser foco de ações da
equipe gestora no ano letivo de 2014 na Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Carlos Antônio Kluwe–
Bagé/RS?

Justifica-se a realização do presente trabalho também, pelo fato da escola oferecer somente o Ensino Médio,
recebendo uma diversidade de alunos oriundos das redes pública (estadual e municipal) e privada do
município, como já foi diagnosticado preliminarmente pelas fichas da Secretaria da Escola, que apresentam
características individuais de aprendizagem e realidades socioeconômicas totalmente distintas, tornando-se
uma clientela com diferentes níveis de desenvolvimento intelectual.

Esse fator de grande diversidade demanda um maior espaço de tempo e de estratégias para serem
reconhecidos pelos professores, e por si próprios em um novo cenário da educação básica: o Ensino Médio
que, por algumas vezes, traduz um novo comportamento, novas atitudes e posturas para os docentes e
discentes, pois são todos novos na escola.

Esta pesquisa se torna necessária e indispensável, numa hipótese inicial, para identificar se as principais
causas estão relacionadas ao trabalho e às metodologias utilizadas pelos professores, aos instrumentos
avaliativos aplicados, aos conteúdos que são desenvolvidos, às condições econômicas dos alunos, ao sistema
educacional como um todo, ou a outros fatores ainda não analisados ou detectados.

É preciso entender de que forma a equipe gestora pode ter um papel mais ativo, para programar ações que
auxiliem os professores e os alunos a obter um melhor desempenho escolar, tendo como resultado a redução
dos índices de retenção e evasão escolar. Com a caracterização das principais causas que provocam a
retenção e/ou evasão, as principais causas do denominado fracasso escolar, dos alunos do 1º ano do EM, será
possível instrumentalizar e sugerir ações ou mudanças à equipe gestora, que poderão resultar na melhoria do
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desempenho dos alunos como um todo.

Foi definido então, como objetivo geral deste projeto: Conhecer as possíveis causas da retenção e evasão,
que levam ao fracasso escolar no 1º ano do EM da E.E.E.M. Carlos Kluwe – Bagé/RS, considerando a visão
dos alunos e dos professores, que poderão ser foco de ações da equipe gestora no ano letivo de 2014.

Como objetivos específicos deste projeto de intervenção destacaram-se os seguintes: identificar quais os
componentes curriculares em que há maior incidência de retenção dos alunos e quais as categorias existentes
dentro dos índices de evasão e retenção; descrever o tipo de metodologia de ensino e os tipos de
instrumentos avaliativos adotados por todos os professores do 1º ano; comparar as práticas avaliativas e a
metodologia adotadas nas disciplinas com maiores e menores índices reprovação; identificar quais as
principais dificuldades de aprendizagem apontadas pelos alunos; verificar qual o percentual de alunos com
dificuldades de desempenho e que trabalham ou realizam cursos paralelos à formação do Ensino Médio;
identificar e compreender os fatores internos e externos que mais concorrem para a evasão e retenção dos
alunos; comparar as causas e dificuldades apontadas pelos estudantes e pelos professores; acolher as
sugestões dos alunos e professores e propor novas ações e estratégias para buscar a melhora da qualidade
do trabalho pedagógico e do desempenho obtido na escola;

A metodologia utilizou diferentes fontes para coleta de dados, permitindo associar aspectos quantitativos e
qualitativos, visando fazer a coleta e análise de dados numéricos e estatísticos num primeiro momento,
depois realizar a observação e análise de aspectos concretos, através dos instrumentos de pesquisa aplicados,
na busca da compreensão, de forma mais profunda, das causas e motivos geradores do fenômeno do fracasso
escolar no contexto desta escola.

Esta pesquisa foi definida como “teórico-empírica”, porque as informações serão levantadas em campo,
através de dados documentais e das respostas dos instrumentos aplicados, diferentemente dos dados
recolhidos em outros tipos de pesquisa como as do tipo pesquisa bibliográfica, documental ou eletrônica.

A metodologia citada foi adotada com objetivo de analisar as categorias existentes dentro dos conceitos de
evasão e retenção, para descrever o perfil dos alunos nessas condições e interpretar o conteúdo dos
instrumentos respondidos pelos investigados, buscando entender quais são os principais focos de
estrangulamento no processo desenvolvido pela escola e que geram os dados de altos índices de alunos que
ficam retidos anualmente na escola.

Como instrumentos de pesquisa, foram aplicados questionários, devidamente validados, assim definidos
segundo Gil (2011):

A técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são
submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos,
crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores,
comportamento presente ou passado, etc (GIL, 2011, p. 121).

O autor entende que o questionário constitui o meio mais rápido e barato de obtenção de informações, além
de não exigir treinamento de pessoal e garantir o anonimato; de diminuir a participação e interferência do
pesquisador, e que por esses motivos foi escolhido como instrumento principal para esta pesquisa.

Pela análise desses dados, concluiu-se que esta escola não é atrativa para os nossos jovens, sinalizando que a
instituição precisa rever suas metodologias, que não estão contribuindo para a permanência dos estudantes
no educandário, não significando que o aluno evade do sistema educacional, mas que ele escolhe outras
unidades ou redes de ensino que, provavelmente, no seu ponto de vista sejam mais adequadas aos seus
interesses, conforme expressa Torres (2000):

(...) os critérios de qualificação e aprovação podem ser arcaicos e arbitrários, por
isso a revisão do sistema de avaliação no meio escolar é uma necessidade inevitável
para enfrentar o problema tanto da aprendizagem quanto da repetência (TORRES,
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2000, p. 12).

De forma bem resumida, os dados coletados nos indicam que a maioria dos alunos pesquisados do 1º ano do
EM, considerado como retido pela escola, é do sexo masculino, estando com sua idade adequada ao ano/série
de escolarização,sendo oriundo da rede municipal de ensino, sem ter reprovação e nem desistência durante o
Ensino Fundamental e que não desistiram de estudar nas séries/anos anteriores. Com relação à sua
organização familiar, pode-se dizer que são famílias tradicionais, formadas pelos pais e irmãos, residindo a
maioria em bairros da cidade, possuindo uma renda média entre 3 e 5 salários mínimos, que apesar de
considerarem o estudo muito importante, a maioria admite que somente estuda na véspera das provas,
embora não realize nenhuma atividade relacionada ao trabalho paralelo ao estudo e que raramente falta às
aulas.A maior parte dos discentes pesquisados respondeu que não fazem nenhum curso paralelo à escola, que
aprendem somente um pouco os conteúdos desenvolvidos em aula e que gostam pelo menos um pouco da
escola. Eles declararam que seus professores são bem comprometidos e que seu relacionamento com eles
pode ser considerado bom, assim como o material utilizado nas aulas, também foi classificado como bom, o
que torna essas aulas interessantes para a maioria deles, embora apareça também um quantitativo
significativo de respostas qualificando-as de pouco interessantes e chatas ou monótonas.

A maioria dos alunos respondeu que escolheu e escola por ser considerada a melhor da cidade, indicando que
a área das exatas, especialmente Física e Matemática, são os componentes curriculares apontados como mais
difíceis, destacando-se a parte de cálculos e fórmulas, além de dificuldade de compreensão e entendimento
do contexto. Quanto à escola, vêm o conteúdo com alto grau de dificuldade e que os professores, na sua
maioria são muito mais exigentes, indicando para a equipe diretiva que desejam aulas diferenciadas, com
mais vídeos e exercícios variados, o que se supõe seja o uso das mídias digitais, com aulas mais interativas e
com um acompanhamento mais próximo e individualizado dos alunos. E, mesmo sabendo destas dificuldades
e fragilidades, os próprios discentes apontam essas sugestões, sendo que a maior parte deles é consciente de
que muitas vezes reprovaram pela falta de estudos e de interesse. Portanto, é necessário mudar a
metodologia a fim de tornar as aulas e a escola mais atraente a estes jovens.

Com relação aos alunos definidos como evadidos (os que não estavam mais frequentando as aulas
regularmente, a partir do início da aplicação do instrumento, um número em torno de oitenta discentes) ainda
estamos aguardando retorno de alguns contatos para definir se a quantidade de respostas obtidas servirá e
será válida para considerar seus dados nesta pesquisa.

Analisando os resultados dos dados obtidos nas respostas dos professores, podemos concluir que a maioria
deles tem mais de quinze anos de serviço e entre três e dez anos de atuação nesta escola, tendo
desempenhado suas funções em outra escola por,há pelo menos quinze anos, sendo que apenas cinco deles
nunca atuaram em outra unidade escolar, ou seja, já iniciaram trabalhando direto no Ensino Médio. Na parte
da formação profissional, se equivalem os valores entre Licenciatura e Pós-Graduação, constatando-se que
eles utilizam como estratégias de aulas as técnicas exploratórias, embora seja significativo o percentual de
aulas expositivas e predominam as metodologias de ensino interdisciplinares. Entre os instrumentos de
avaliação da aprendizagem, predominam as provas escritas, individuais e em grupo, os trabalhos escritos em
grupos e os registros realizados nos cadernos. Quanto ao desempenho e ao baixo rendimento dos alunos, os
docentes atribuem à falta de interesse, de pré-requisitos e de maturidade dos discentes. Os educadores
declararam que realizam atividades de recuperação dos conteúdos sempre que percebem ser necessário, e
sobre os instrumentos de avaliação no período da recuperação, concluiu-se que predominam provas e
trabalhos escritos individuais, além da participação dos estudantes em aula, sendo o seu relacionamento com
eles considerado ótimo e muito bom.

Os professores apontaram com as principais dificuldades encontradas a falta de interesse e de estudo dos
alunos, de pré-requisitos e a baixa carga horária de alguns componentes curriculares, que também foram
consideradas como principais causas da retenção, além da ausência familiar e de metas e objetivos de vida
por uma parte dos estudantes. Como sugestões para melhorar o desempenho, os docentes indicaram a
necessidade de mudanças na metodologia e na avaliação da aprendizagem a fim de obter mais interesse e
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mais participação dos discentes, e também, dar aulas de reforço e criar hábitos de estudos. Eles responderam
ainda, que sua principal dificuldade nesta escola é a falta de reuniões de planejamento, a carga de trabalho e
a baixa carga horária.

Quando falamos de fracasso escolar, um termo bastante difundido, mas que no entendimento de alguns
autores, não seria o ideal para ser utilizado nessa situação, estamos nos referindo a um baixo rendimento
escolar dos alunos, com seguidas reprovações e o abandono prematuro dos estudos, que pode ser uma
conseqüência das reprovações. Esse fracasso escolar pode ser considerado uma espécie de “tragédia
anunciada” se forem consideradas determinadas condições existentes no sistema educacional brasileiro sobre
aqueles conhecidos como os alunos em situação de risco.

Consideramos neste trabalho que está em situação de risco aquele indivíduo que ainda não enveredou para o
mundo da marginalidade, mas que tem grandes chances de se perder e abandonar os estudos.

Pelo relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE (1998), uma das
Agências da Organização das Nações Unidas - ONU, o fracasso escolar abrange desde os alunos com baixo
rendimento, que não conseguem alcançar um nível mínimo de conhecimento durante sua escolarização, os
que abandonam ou não terminam sua educação para obter o título de conclusão, bem como ainda, os casos
de adultos que sofrem as consequências sociais e profissionais de uma preparação inadequada e ineficiente
para a vida.

Segundo Marchesi e Pérez (2003), a OCDE já desenvolveu projetos relacionados ao combate do fracasso
escolar, na tentativa de dimensionar a problemática entre seus membros, cujos estudos chegaram a, pelo
menos três conclusões:

A diferença no rendimento dos melhores e dos piores estudantes num mesmo grau
equivale a algo entre dois e cinco anos de escolaridade... O abandono da escola
antes do término do ciclo obrigatório tem implicações determinantes para o
desempenho profissional do indivíduo... O maior risco de marginalização,
desemprego ou baixas remunerações já não se limita aos que não terminaram o
ensino fundamental. A obtenção de um emprego estável com remuneração adequada
parece requerer um nível de conhecimentos e habilidades correspondentes ao ensino
médio (MARCHESI e PÉREZ, 2003, p 45).

Conforme eles dizem, o problema do fracasso escolar envolve uma série de níveis sociais, que estão
diretamente relacionados como a sociedade, a família, o sistema educacional, as escolas, o ensino em sala de
aula e a disposição dos alunos, e que, portanto seus efeitos são da responsabilidade de todos os envolvidos
no sistema educativo.

Para a sociedade em geral e a comunidade escolar, a retenção é aceita como algo natural, um componente
inerente e inevitável do processo de aprendizagem, porém, para os especialistas, estatísticos e economistas,
os índices de retenção, especialmente no Ensino Médio, são indicadores da ineficiência e da incapacidade do
sistema educativo do país.

A retenção e a evasão escolar podem ser interpretadas como uma negação ao direito à educação de qualidade
para todos, embora isso esteja previsto na legislação de forma tão bem constituída e articulada entre a
Constituição Federal – CF/88, no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e nos Parâmetros Curriculares
Nacionais– PCNs, que são as principais normas e orientações sobre esta área no Brasil, mas que, ainda não se
efetivaram na prática, sendo apenas aplicadas algumas políticas paliativas, que não atacam as verdadeiras
causas do problema e que não produzem os efeitos desejados e necessários sobre essa questão.

O estado da arte sobre o fracasso escolar nos indica que, pelos estudos já realizados sobre seus fatores ou
aspectos que provocam esse fenômeno, podem ser divididos em quatro eixos ou vertentes, conforme
Angelucci et al (2004):
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Revelaram-se vertentes que compreendem o fracasso escolar das seguintes formas:
como problema essencialmente psíquico; como problema meramente técnico; como
questão institucional; como questão fundamentalmente política (ANGELUCCI et al,
2004, p.51).

Consideramos que todos esses fatores se conjugam para contribuir no resultado negativo que conduz ao
denominado fracasso escolar, porém, há que se considerar como sendo mais pesados e decisivos os
aspectos referentes às questões institucional e política, pois estes compõem o sistema político, social e
econômico vigente, sendo fruto de uma ideologia e da metodologia educacional existente no país desde os
tempos coloniais.

Entendemos que esse efeito resulta especialmente da questão institucional, pelo modo como o
planejamento é efetuado e aplicado, além das avaliações utilizadas pelas instituições educacionais, pois as
escolas foram criadas e programadas para contribuir na manutenção da ordem vigorante, o que se
comprova pela implantação de algumas políticas públicas atuais, aonde tudo vem pronto a cabe aos
professores apenas executar o que é decidido pelos pesquisadores, com ideias vindas inclusive de fora do
país e muitas sendo bem alheias à nossa realidade educacional.

Mais recentemente, entende-se o contexto do fracasso na escola como a conjugação de diversos fatores,
conforme diz Giúdice, (2009):

Conceitualmente, o fracasso escolar é entendido como um desajuste produzido em
algum ponto do sistema educativo seja na formação do docente, na exigência dos
conteúdos, na fragmentação curricular ou, ainda, nas possibilidades oferecidas aos
alunos para o aprendizado. É difícil de ser definido e compreendido por se tratar de
um fenômeno que não é natural, mas resultado das condições de interação entre a
proposta de ensino, a assimilação do aprendizado por parte dos alunos, os modelos
ou métodos de ensino e de avaliação, além do contexto escolar e familiar (GIÚDICE,
2009, p.2).

Conforme Gentili (2005), essa, por assim dizer “falta de êxito” na aprendizagem escolar, que representa uma
negação da cidadania, leva à formação de um problema social de grandes extensões, embora se manifeste de
forma individual, sugere-se que as causas do problema estão em outro lugar que não os indivíduos, mas são
estes que mais as refletem do que as determinam.

Dessa maneira, um número significativo de indivíduos fica prejudicado: os alunos têm o prejuízo pelo tempo
que desperdiçaram ficando retidos sem necessidade na escola; os pais, que se desiludem e passam a
desconfiar da capacidade intelectual e produtiva de seus filhos; os professores, que até adoecem por se
considerarem incapazes de lidar com as exigências dessa realidade; e, a sociedade, que desvaloriza e
desacredita da escola pública como um serviço que deveria atender bem a todos, gerando-se um infindável
jogo de poder entre os que podem e os que não podem pagar pela educação, que acaba se tornando uma
mercadoria negociável pela tão desejada “qualidade ideal”.

Esse aspecto fica expresso bem claro no texto de Marchesi e Pérez (2003), onde eles declaram:

Socialmente, a repetência reforça o círculo vicioso das baixas expectativas, do baixo
rendimento, da baixa auto-estima e do fracasso escolar. Os pais interpretam as
baixas qualificações de seus filhos como um sinal de sua incapacidade para aprender.
Dessa forma, a repetência reforça as piores expectativas dos pais em relação a seus
filhos, seu futuro e sua própria condição familiar (MARCHESI e PÉREZ, 2003, p.39).

Apesar de não ser desejado, o fracasso ocorre e precisa do compromisso de todos os envolvidos no processo
educacional para que seja superado e transformado em êxito para a maioria dos estudantes. Assim está
expresso Rovira (2004):
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Estamos pois, afirmando que, quando ocorre fracasso escolar, alguma política
educativa ou alguma prática escolar não funciona como deveria; que, portanto
devem ser reparadas; que se devem estudar e denunciar as lógicas perversas que o
geram, e que devemos nos comprometer em sua transformação... Mas o fracasso
não é um fenômeno humano não desejado. Em muitos casos, obedece a certas
lógicas de exclusão que prejudicam algumas camadas sociais e beneficiam outros
grupos, inclusive nos casos em que ninguém parece ser o responsável pelos fatos
(ROVIRA, 2004, p. 84).

Conforme Vieira (2009), a educação é o único meio de uma pessoa buscar a superação das suas limitações.
Para alunos carentes, mais do que para quaisquer outras, a escola tem que ser eficiente na efetivação de uma
aprendizagem com qualidade. Para tanto, é preciso que professores repensem o seu fazer pedagógico,
planejando sua ação a partir da realidade em que atuam.

O Plano de Ação tem por finalidade executar ações que visam atender aos indicadores apontados na pesquisa,
pelo grupo de alunos retidos e professores, com objetivo principal de incentivar e construir hábitos de estudo,
além de obter maior interesse pelas atividades desenvolvidas em sala de aula e na escola. Foram previstas
quatro atividades básicas, conforme resumo da Tabela 2, sendo que poderão surgir outras possibilidades a
partir da participação desses estudantes, que serão novamente chamados a se manifestar e dar opiniões
sobre este projeto.

Tabela 2 – Propostas de Ações de Intervenção com os Alunos

Indicadores Títulos Objetivos Ações
1. Maior
acompanhamento aos
alunos

Rodas de Conversa
Elevar a autoestima,
ouvir os estudantes e
valorizar o estudo

Dinâmicas em sala de aula
realizadas pelo SOE

2. Falta de estudo, de
interesse e de
compreensão

Sessões/Oficinas de
Cinema

Desenvolver
habilidades de
participação,
organização e
interpretação

Sessões e oficinas de
cinema e de criação de
vídeos

3. Aprender só um
pouco os conteúdos
de aula

Sondagem
diagnóstica

Diagnosticar o nível de
aprendizagem e os
pré-requisitos ou
lacunas no
desenvolvimento

Exercícios de Sondagem e
acompanhamento do
desempenho

4. Dificuldades de
compreensão e de
explicação

(Re) Criando o
Estudo

Melhorar o
desempenho nas
áreas/componentes
com dificuldades

Formação de grupos de
estudos de Matemática e
Ciências da Natureza

Fonte: Dados primários elaborados a partir da aplicação do instrumento de pesquisa dos alunos retidos.

Com relação aos professores, um dos indicadores apontou na questão que abordou as principais dificuldades

encontradas na escola, a falta de reuniões de planejamento e, como forma de melhorar o rendimento dos

alunos, a necessidade de mudanças na metodologia e na forma de avaliação dos processos de ensinagem dos

discentes, o que nos indicou a necessidade de realizar sessões de estudos para intrumentalizá-los com

recursos visando suprir essas dificuldades. A partir destes indicadores serão realizadas pelo menos quatro

reuniões com os professores, em forma de sessões de estudos, onde serão destacados os aspectos sobre

objetivos e planejamento didático, estratégias de ensinagem e formas de avaliação, que serão discutidos e
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analisados para auxiliar no aperfeiçoamento do trabalho dos educadores.

Tabela 3 – Propostas de Ações de Intervenção com os Professores

Indicadores Título Objetivo Ação

1. Falta de reuniões
de planejamento

Por que e para que
planejar?

Refletir sobre as
finalidades e atualizar
o planejamento

Sessão de estudo
sobre planejamento e
definição clara de
objetivos

2. Necessidade de
obter maior interesse
dos alunos

(Re) Criando boas
aulas

Instrumentalizar os
professores com
novas técnicas e
estratégias para a sala
de aula

Sessão de estudo
sobre as Técnicas de
Ensinagem

3. Necessidade de
modificar a
metodologia e a
avaliação

Desatando o “nó” da
avaliação

Discutir as
características e
finalidades da
avaliação

Sessão de estudos
sobre avaliação da
aprendizagem

Fonte: Dados primários elaborados a partir da aplicação do instrumento de pesquisa dos professores.

As ações formuladas e que serão executadas no Plano da Ação visam a qualificação da atuação dos membros

da equipe gestora como forma de agir para tentar diminuir e prevenir a retenção e evasão na escola. Serão

desenvolvidas propostas de intervenção que busquem instrumentalizar o trabalho pedagógico dos professores

com objetivo de despertar o interesse dos alunos pelo estudo, e também meios de valorizar os bons hábitos

de estudo entre os estudantes.

Na etapa da Avaliação das Ações previstas, propomos estratégias a serem adotadas no monitoramento das

propostas a serem executadas no Plano de Ação.

A partir dos vídeos e da colaboração de alunos e professores, surgiu a idéia de se criar um jornal escolar e

boletins informativos, com assuntos atuais e de interesses dos jovens, que estão sendo produzidos com a

coordenação da pesquisadora.

Os resultados serão acompanhados com ações de monitoramento durante o processo de aplicação da

intervenção e da avaliação do desempenho, além da participação efetiva dos alunos nas atividades propostas

neste projeto e na sala de aula, bem como pela utilização dos recursos e instrumentos oferecidos aos

professores nas atividades que foram sugeridas.

Pretende-se reduzir em pelo menos trinta por cento, a quantidade de alunos retidos no ano de 2014 e

continuar reduzindo os índices nos próximos anos, considerando que as ações realizadas com os alunos

deverão continuar sendo efetivadas pela equipe gestora nos próximos períodos letivos.

Ainda estão sendo elaborados outros instrumentos de monitoramento e avaliação, que visam refletir sobre os

diversos aspectos relacionados com a intervenção prevista.
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