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os índices de evasão exige que a escola repense suas práticas cotidianas 
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Imagine por um instante o momento 
mais agudo da aula mais difícil. Meia 

dúzia de alunos dormem nas ultimas fi
leiras. Um trio troca mensagens de celu
lar. Dois meninos se estapeiam. Uma tur
ma discute sobre futebol. Nas primeiras 
carteiras, só um pequeno e compassivo 
grupo se esforça para prestar atenção na
quilo que você, aos berros, tenta dizer. 
Nessas horas, um pensamento emerge: 
"Gostaria de ensinar apenas para os que 
querem aprender. Q u e m não está a fim 
que saia. Será melhor assim!" 

N ã o será. O desafio de ser professor 
exige educar todos, sem exceção. O Brasil, 
por enquanto, está perdendo essa bata
lha. É verdade que os índices de acesso à 
Educação avançaram nas últimas três dé

cadas (97,6% das crianças e dos adoles
centes entre 7 e 14 anos estão na escola). 
Mas os indicadores de permanência - a 
taxa de abandono, que mostra os que 
não concluíram o ano letivo, e a de eva
são, que aponta os que não se matricula
ram no ano seguinte - não caminharam 
no mesmo ritmo. Hoje, de cada 100 es
tudantes que ingressam no Ensino Fun
damental, apenas 36 concluem o Ensino 
Médio (veja o gráfico na página 28). 

Responsabilizar o aluno pelo abando
no é a saída mais fácil. Na verdade, ele é 
o menos culpado. Pesquisas indicam que 
existem dois conjuntos de fatores que 
interferem no abandono escolar. O pri 
meiro deles é o chamado risco social. 
Fatores como a condição socioeconómi

co e o lugar de residência podem aumen
tar a pressão para a desistência: com a 
necessidade de complementar a renda 
familiar, muitos jovens são atraídos pelo 
trabalho precoce e largam os livros. Se
gundo dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) de 2007, 
apenas 21,8% dos adolescentes que têm 
ocupação continuam indo às aulas. 

Entretanto, os estudos mostram que a 
própria escola colabora para agravar a 
evasão. Os altos índices de repetência 
exercem um papel fortíssimo - longe de 
sua faixa etária original, o aluno se sente 
desmotivado a seguir aprendendo (o as
sunto é tão importante que merecerá 
um artigo no mês que vem). A miopia 
para enxergar o problema atrapa-
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lha. Em geral, a interrupção dos estu
dos é o passo final de um processo que 
deixa sinais. O primeiro costuma ser o 
desinteresse em sala. Indisciplina e atos 
de violência também são comuns. Logo 
começam as faltas, cada vez mais fre
quentes. Por f i m , a ausência definitiva. 

Também são recorrentes, sobretudo 
entre os jovens, as queixas de que a esco
la "não serve para nada". Estudioso da 
relação entre os jovens e o saber, o pes
quisador francês Bernard Charlot desco
briu que a maioria só vê sentido em ir à 
escola para conseguir um diploma, poder 
ganhar dinheiro n u m emprego ou ter 
uma vida tranquila no futuro. Como pre
domina a ideia de um aprendizado sem 
sentido, muitos se desestimulam e desis
tem. O relatório Motivos da Evasão Esco

lar, da Fundação Getulio Vargas (FGV), 

aponta que o desinteresse é a causa prin
cipal da saída definitiva para adolescen
tes entre 15 e 17 anos. 

Fica claro que a escola precisa olhar 
para si própria. Do ponto de vista da ges
tão, u m a providência essencial é atacar 
as causas da evasão. O acompanhamento 
eficiente da frequência - que também 
deve estar na pauta das reuniões pedagó
gicas - ajuda a mapear o problema e 
identificar os motivos das faltas. Depen
dendo da razão, é possível escolher a me
lhor forma de reverter o quadro: conver
sas com pais e alunos, visitas às famílias, 
aulas de reforço e campanhas internas e 
na comunidade. O tom deve ser de par
ceria e acolhimento, nunca de punição. 

Suspensões e expulsões podem ser re-
discutidas. A ideia é simples: se a indisci
pl ina é um dos caminhos que levam à 

evasão, não faz sentido punir o aluno i m 
pedindo que ele vá à escola. Em vez disso, 
é possível pensar em medidas que modi
fiquem a rotina do estudante, mas que o 
mantenham na instituição - estudar so
zinho, com a obrigação de acompanhar 
o conteúdo, é uma alternativa. 

Repensar currículos para 
contemplar o universo jovem 
U m a revisão curricular, sobretudo nas 
séries em que a evasão é maior (no fim 
do Ensino Fundamental e no Médio), pa
rece inevitável. O projeto pedagógico pre
cisa garantir que a escola não seja vista 
como uma obrigação, mas como um es
paço de formação para a vida. Isso inclui , 
de um lado, diálogo com o universo dos 
jovens (refletindo, por exemplo, sobre o 
papel das novas tecnologias). De outro, 
um esforço para mostrar como conteú
dos importantes, mas sem tanta aplicação 
direta (como boa parte dos tópicos da 
Matemática), são fundamentais para fa
zer avançar a capacidade intelectual. A 
mesma preocupação tem de estar presen
te em iniciativas de Educação em tempo 
integral ou no contraturno, que para se
rem efetivas devem estar articuladas com 
o projeto pedagógico da escola. 

É necessário também arrumar o "lado 
de fora" dos muros, atacando o risco so
cial . Em termos de políticas públicas, 
atrelar benefícios sociais como o Bolsa 
Família à frequência escolar funcionou, 
reduzindo na população atendida de 4,4 
para 2,8% o total de crianças e jovens en
tre 7 e 14 anos fora da escola. A m p l i a r a 
ação pode dar bons resultados. Mas é pre
ciso também garantir que esses alunos 
aprendam. Nesse sentido, uma boa suges
tão é adicionar critérios que possam i n 
dicar se o estudante de fato avançou, 
aproveitando o direito a uma Educação 
de qualidade - e para todos. 
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