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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender os fatores determinantes da 

retenção escolar no IFNMG/Campus Almenara no período de 2013 a 2014, 

relacionados com os procedimentos adotados pela gestão escolar da instituição. 

Para alcance do objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

identificar os elementos que contribuem para a existência da retenção escolar no 

IFNMG/Campus Almenara no período de 2013 a 2014; compreender as ações 

adotadas pela equipe de gestão escolar do IFNMG/Campus Almenara frente à 

retenção escolar e, consequentemente, melhorar a qualidade de ensino; e, por fim, 

verificar as ações possíveis à gestão escolar para superar a retenção escolar. Para 

o desenvolvimento do estudo, valeu-se de uma postura metodológica de natureza 

qualitativa, porém partilhada a dados quantitativos, constituída por uma parte 

documental e de campo com aplicação de questionário a 52 respondentes, sendo o 

público alvo composto por alunos e gestores. Os procedimentos metodológicos a 

caracterizam como um estudo de caso, uma vez que a investigação teve como 

propósito gerar conhecimentos aprofundados sobre uma realidade específica do 

IFNMG/Campus Almenara, caracterizando-se de natureza explicativa e exploratória. 

Os resultados obtidos evidenciaram que os fatores que impulsionam a retenção 

escolar no IFNMG/Campus Almenara são multifatoriais por estarem relacionados 

tanto no que se refere às questões individuais dos próprios alunos quanto às ações 

(ou ausência destas) de cunho institucional, bem como a aspectos familiares, sociais 

e culturais em geral. Todavia, mesmo que a retenção escolar não tenha 

determinantes específicos, é possível que a gestão escolar contribua tanto para sua 

superação quanto para estagnação ou retrocesso, dependendo da forma utilizada 

para gerir a unidade escolar da qual faz parte.  

 

Palavras-Chave: Retenção Discente, Gestão Escolar, Superação. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research aimed to understand the determinants of student retention in IFNMG / 

Campus Almenara from 2013 to 2014, relating to the procedures adopted by the 

school management of the institution. To reach the overall goal, the following specific 

objectives were: to identify the elements that contribute to the existence of school 

retention in IFNMG / Campus Almenara from 2013 to 2014, to understand the actions 

taken by the school management team IFNMG / Campus Almenara front of school 

retention and consequently improve the quality of teaching and, finally, check the 

possible actions the school management may take to overcome school retention. For 

it’s construction, it took advantage of a methodological approach of a qualitative 

nature, but shared the quantitative data, consisting of a documentary and part field 

with questionnaires to 52 respondents, with the target audience of students and 

managers. Methodological procedures can be characterized as a case study, since 

the research aimed to generate in-depth knowledge of a specific reality of IFNMG / 

Campus Almenara, with explanatory and exploratory nature. The results showed that 

the factors that drive student retention in IFNMG / Campus Almenara are 

multifactorial because they are related both with regard to individual questions from 

the students themselves, as in the actions (or lack thereof) of an institutional nature, 

the familiar aspects, social and cultural rights in general. However, even school 

retention having no specific determinants, school management can contribute much 

to overcome  them, or to stagnation or backward, depending on the form used to 

manage the school unit to which it belongs. 

 

Keywords: Student Retention, School Management, Overcoming. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Para construir a sociedade brasileira da forma que se tem hoje, muitas 

mudanças ocorreram e grandes inovações tecnológicas foram surgindo, ambas 

responsáveis por modificar o modo de vida das pessoas em cada período histórico 

em que foram sendo implementadas.  

Dentro desse processo de mudanças e de invenções está a educação 

como processo pedagógico sistematizado, considerada atualmente como elemento 

estratégico para o desenvolvimento social e integral dos indivíduos. 

Diante desse contexto, verifica-se que o processo educacional brasileiro 

teve notáveis transformações ao longo dos anos, sobretudo, a partir das políticas e 

legislações que surgiram, em especial, as que tiveram como intuito garantir o 

acesso, a permanência e o sucesso dos alunos na escola. 

No entanto, o mesmo ainda se encontra mergulhado em vários desafios, 

dentre os quais se destaca a retenção escolar, que acaba excluindo ou colocando 

muitos dos alunos em situações diferentes dos demais que conseguem acompanhar 

o ritmo de aprendizagem escolar. 

Segundos dados divulgados em 2015 pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas (INEP), no início da década de 90, o percentual de reprovados no ensino 

médio no Brasil era de 11,6%. Já em 2010 o percentual subiu para 12,5% e em 2014 

os índices registraram 16% de reprovações. 

Dados internos do ano de 2015 mostram que em média 24% dos alunos 

que ingressaram na primeira série do Ensino Médio Integrado nos anos de 2013 a 

2014 não conseguiram concluir com êxito a série. Isso deixa claro que é grande a 

parcela de retenção se comparados com a média do Brasil, o que faz do tema desta 

pesquisa um assunto merecedor de atenção para novos estudos e descobertas. 

Para tanto, os questionamentos iniciais sobre a retenção traçados foram 

os seguintes: O que tem influenciado a retenção dos alunos do Ensino Médio do 

IFNMG/Campus Almenara? Até que ponto o modo de organizar e gerir uma unidade 

escolar influencia nos resultados do processo pedagógico? Quais as principais 

ações administrativas que a gestão dispõe para melhorar a qualidade do ensino e 

reduzir os índices de retenção? Essas foram as questões que nortearam esta 

pesquisa. 
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A partir das leituras feitas e do convívio com os problemas na instituição 

em análise, permitiu-se levantar hipóteses que serão confirmadas através do estudo 

prático. Nesse sentido, valendo-se das principais explicações para a questão da 

retenção escolar, sendo a “Teoria do Dom”, a “Teoria da Carência Ambiental e 

Cultural” e a “Teoria Crítica ou Socioinstitucional”, é importante frisar que esta última 

será utilizada para traçar as diretrizes de análises dos dados, não só por ser a mais 

recente e mais aceita pelos pesquisadores da área, como Patto (1999) e Soares 

(1994), mas também por ter nexo com a realidade do objeto pesquisado. 

Esta abordagem socioinstitucional veio à tona no Brasil partir dos anos 

1970 e com maior ênfase nos anos 90, período em que houve uma reorganização 

da educação, acompanhada por novas concepções da retenção, passando-se a ser 

explicada, de acordo com Nagel (2001), por professores mal qualificados, falta de 

infraestrutura, falta de motivação dos alunos, problemas familiares, sociais e 

culturais, dentre outros, desencadeados por fatores internos e externos à escola. 

Dessa forma, esta abordagem teve como fundamento, segundo Luck 

(2009), nas próprias políticas educacionais dos últimos anos e vincula-se a outros 

fatores, como a sociedade e a família e, ademais, ao modo de organização e 

articulação das ações pedagógicas por parte da gestão da própria escola.  

Nessa concepção, as responsabilidades da retenção escolar atribuídas à 

escola se relacionam com toda a estrutura de caráter administrativo e pedagógico, 

que implica também a elaboração de uma análise das questões como avaliação do 

aluno e dos professores, a falta de equipamentos ou infraestruturas, a inexistência 

de uma efetiva abertura da escola à comunidade, a ausência de análise das políticas 

do ensino e das realidades sociais e culturais dos alunos.  Nessa perspectiva, quatro 

hipóteses foram traçadas:  

A primeira é que a organização pedagógica e o funcionamento da escola 

têm o seu peso nos indicadores de retenção escolar dos alunos; 

A segunda é que há desconformidade no currículo escolar dos alunos, 

pois eles ingressam no Ensino Médio sem que possuam os pré-requisitos 

necessários, o que somado à falta de maturidade na mudança de nível do Ensino 

Fundamental para o Ensino Médio e consequente mudança de hábitos do ponto de 

vista social, cultural e pedagógicos acaba gerando certo desinteresse e 

desmotivação pelos estudos com impacto direto nos resultados pedagógicos. 
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A terceira é que o não acompanhamento dos pais nos estudos dos filhos 

é uma variável da retenção escolar. 

E a quarta é que a gestão da escola dispõe de ações relevantes no que 

se refere à melhoria da qualidade do ensino, contudo, é necessário que ela possa 

delinear novos caminhos para reduzir a carência de formação do aluno anterior ao 

ensino médio (nivelamento), rever procedimentos avaliativos e organizacionais, além 

de buscar a participação da família nos processos pedagógicos. 

Diante dos questionamentos e das hipóteses levantadas, este trabalho 

teve a finalidade de compreender os fatores determinantes da retenção escolar no 

IFNMG/Campus Almenara no período de 2013 a 2014, relacionados com os 

procedimentos adotados pela gestão escolar da instituição. 

Em termos específicos, buscou-se identificar os elementos que 

contribuem para a existência da retenção escolar; compreender as ações adotadas 

pela equipe de gestão escolar do Campus Almenara frente à retenção escolar e, 

consequentemente, melhorar a qualidade de ensino; e, por fim, verificar, por meio da 

literatura pesquisada, as ações possíveis à gestão escolar para superar a retenção 

escolar. 

Com a realização desta pesquisa, pretendeu-se prioritariamente obter 

subsídios para que possam ser desenvolvidas medidas de combate à retenção, 

gerando, com isso, informações sobre as deficiências que precisam ser reparadas.  

Aspirou-se também que o estudo configurasse como um instrumento para 

avaliação do IFNMG, contribuindo para a prática cotidiana dos profissionais, 

sobretudo, os ligados à gestão sob a perspectiva de integração entre as atividades 

administrativas e pedagógicas, inclusive, as intermediadas pelo ensino, pesquisa e 

extensão. 

O percurso metodológico adotado no presente estudo levou em 

consideração a preocupação de não tornar a pesquisa um fim em si mesma, mas 

que fosse amparada na singularidade que a situação da retenção escolar representa 

para os sujeitos envolvidos e da abordagem teórica adotada. Por isso, optou-se por 

uma abordagem de pesquisa do tipo qualitativa. 

A opção por esta abordagem se deu pela necessidade de desvendar os 

processos da gestão escolar em torno da temática da retenção, sendo necessário, 

para isso, realizar reflexões analíticas da subjetividade dos sujeitos envolvidos, o 
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que fez desta pesquisa um estudo complexo por ter a intenção de perceber as 

contribuições da gestão escolar frente à retenção discente. 

Para a caracterização da pesquisa, foi tomada como base a classificação 

apresentada por Vergara (1997), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto 

aos fins e quanto aos meios da investigação.  

Quanto aos fins, o estudo foi de cunho explicativo por se tratar de uma 

investigação das causas da retenção escolar, proporcionando a identificação dos 

fatores que contribui para a sua ocorrência. Foi também exploratório, já que teve o 

propósito de obter mais familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito (GIL, 2010). Para Vergara (2009), a pesquisa exploratória é realizada em 

área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Dessa forma, tal 

caracterização se dá a partir da observação de uma carência de pesquisas que 

abordem o tema da retenção escolar no local de estudo. 

Em relação aos meios, o estudo constituiu-se de uma parte bibliográfica, 

de campo e documental.  

A parte bibliográfica foi desenvolvida a partir de referências teóricas já 

analisadas, permitindo a cobertura literária do assunto pesquisado, além de dar 

consistência nas análises de campo e documental.  

Quanto à parte de Campo, foi utilizado um questionário aplicado a 52 

sujeitos, sendo 12 gestores e 40 alunos, dos quais vislumbrou-se obter dados que 

permitissem atender o foco da pesquisa.  

No que se refere à análise documental do estudo, foram analisados os 

documentos institucionais, visando fazer um levantamento sobre as ações da gestão 

escolar referente à retenção. 

Esta pesquisa está dividida em quatro capítulos, os quais explicitam o 

problema da retenção escolar, levando em consideração as especificidades do 

ensino profissional. 

Nesse sentido, o primeiro capítulo foi dedicado à discussão dos conceitos 

e concepções da retenção escolar a partir das teorias mais utilizadas para explicar 

as causas da retenção escolar, as quais são colocadas repetidas vezes no esboço 

das discussões em âmbito pedagógico, além de fazer uma discussão teórica sobre a 

seriação escolar e seus impactos na retenção. Foi também objeto do primeiro 

capítulo uma abordagem sobre a avaliação da aprendizagem, destacando a 
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importância da gestão escolar na articulação dos aspectos avaliativos e pedagógicos 

das instituições escolares. 

O segundo capítulo abordou a organização escolar e a retenção discente 

a partir da legislação brasileira vigente, analisando os conceitos e o papel da gestão 

escolar frente aos resultados pedagógicos. Foram apresentadas também as 

concepções em torno da qualidade da educação e da cultura organizacional, tendo 

por intuito compreender a relação desses conceitos com a gestão escolar, bem 

como a influência destes na retenção discente.  

Já o terceiro capítulo apresenta discussões do ponto de vista histórico da 

Educação Profissional brasileira, verificando a institucionalização e expansão da 

educação profissional no Brasil, situando também os processos de criação e 

desenvolvimento do IFNMG/Campus Almenara. Além disso, trouxe reflexão sobre a 

retenção escolar na Rede Federal de Educação Profissional. 

Já a apresentação dos resultados e discussões foi objeto do quarto 

capítulo, o qual trabalhou com os dados coletados pela pesquisa documental e pelos 

questionários aplicados aos gestores e alunos participantes da pesquisa.  Tem-se, 

portanto, a análise dos fatores determinantes da retenção escolar e as contribuições 

da gestão escolar nesse processo. 

Nesses termos, este estudo teve como público alvo alunos que já tiveram 

retenção durante o percurso no ensino médio e a equipe gestora da instituição. 

Assim, vislumbrou conhecer e entender os mecanismos da gestão escolar e sua 

relação com a garantia da permanência saudável dos alunos no que se refere à 

formação escolar no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais/Campus Almenara, 

instituição que remonta sua história através da lei 11.892, de 29 de dezembro de 

2008, que cria os Institutos Federais (IFs) por meio da integração do Centro Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica de Januária (CEFET-Januária) e da Escola 

Agrotécnica Federal de Salinas (EAF-Salinas).  

O IFNMG/Campus Almenara tem como propósito abranger a região do 

baixo Jequitinhonha, atendendo um total de 16 (dezesseis) municípios e população 

total de 179.711 habitantes. Seu objetivo é intervir na região de abrangência, 

identificando os problemas e criando soluções tecnológicas para o desenvolvimento 

sustentável com inclusão social.  

Atualmente, oferta três cursos de Ensino Médio Integrado à Educação 

Profissional, sendo eles: Agropecuária, Zootecnia e Informática. Além disso, oferta 
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outros dois cursos na modalidade subsequente: Administração e Enfermagem. No 

Nível Superior, por sua vez, tem-se os cursos de Agronomia, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e Processos Gerenciais, atendendo em média 700 

alunos. 

Os cursos ministrados são inspirados nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana e têm por finalidades, conforme o plano de 

desenvolvimento institucional da instituição, o pleno desenvolvimento do discente, a 

sua formação para o exercício da cidadania e a sua preparação para o mundo do 

trabalho. 

De acordo com o PDI do IFNMG, 

 

os Campi do IFNMG têm como missão produzir, disseminar e aplicar o 
conhecimento tecnológico e acadêmico, para a formação cidadã, por meio 
do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para o progresso sócio 
econômico local, regional e nacional, na perspectiva do desenvolvimento 
sustentável e da integração com as demandas da sociedade e do setor 
produtivo (PDI 2014-2018, p. 15). 
 

Ao analisar a citação acima, tem-se a noção da dimensão da 

responsabilidade do IFNMG na região onde está inserido e, ao mesmo tempo, no 

enfrentamento das questões relacionadas à retenção escolar, que é assunto que 

não pode ficar de fora dos projetos relacionados ao desenvolvimento sustentável e 

do progresso socioeconômico local. 

 Segundo Freitas (1997), a comunidade escolar de uma forma geral 

confronta com um sério problema denominado fracasso escolar. Sobre o mesmo 

tema, Weiss (2007) afirma que é uma resposta insuficiente do aluno a uma demanda 

decorrente de fatores internos ou externos à escola e acarreta em baixas notas, 

reprovação, retenção, transferência e evasão. 

Para Torres (2004), ao se pensar retenção escolar, pensa-se em um 

fenômeno comum e persistente no sistema educacional brasileiro que ocorre em 

todos os níveis de ensino, em instituições públicas e privadas. Conforme afirma 

Costa, 1996, p. 61, “a retenção não é privilégio da escola dos pobres e muito menos 

da escola pública”.  É, por conseguinte, uma medida administrativa que o sistema 

escolar encontra para lidar com o problema da não aprendizagem dos conteúdos, 

conceitos, habilidades e valores pelo aluno. 
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Portanto, entende-se que é necessário que os gestores escolares 

gerenciem os processos pedagógicos na medida em que a superação dos índices 

da retenção deve compor o quadro de suas atribuições e responsabilidades. Assim 

tais gestores deverão intervir na escola, oportunizando, não só didaticamente, mas 

também a partir de condições financeiras e estruturais, o acompanhamento do 

trabalho pedagógico institucional.  

Este estudo constituiu-se, portanto, em uma abordagem da retenção 

escolar, tema que repercute não só no ensino médio técnico e profissional, mas na 

educação de modo geral, em especial, no Vale do Jequitinhonha, região atendida 

pelo IFNMG, cuja população convive com grandes dificuldades sociais e 

econômicas. Dessa forma, melhorar a educação é, sem dúvida, uma ferramenta 

importante para contribuir na consecução dos objetivos da instituição na região em 

que está inserida. 

Com base no exposto acima, pode-se evidenciar que há vários motivos 

pelos quais precisam identificar os fatores que interferem nesse problema, tornando 

o referido instrumento de pesquisa uma oportunidade de pensar sobre a realidade 

do IFNMG/Campus Almenara de forma a contribuir para a qualidade do ensino e, 

com isso, reduzir os índices de retenção. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

1 RETENÇÃO ESCOLAR: CONCEITOS E VISÕES NO BRASIL 

 

A prática da retenção na escola é um assunto que precisa ser repensado 

no âmbito de busca de uma educação de qualidade para todos. Nesse aspecto, 

culpados têm sido apontados, mas os problemas continuam desafiando 

competências e compromissos, sobretudo, dos gestores por estarem diretamente 

envolvidos com as ações de articulação, planejamento e organização pedagógica 

das escolas. 

O presente capítulo aborda o fenômeno da retenção escolar sob diversos 

olhares a partir do discurso desenvolvido pelos teóricos que investigam o tema. O 

caminho percorrido permeou-se por uma contextualização do assunto, explicitando 

os conceitos, as visões e os efeitos pedagógicos da retenção na escola.  

O texto apresenta também as principais explicações da retenção, assim 

como uma reflexão sobre os efeitos positivos e negativos da não-seriação como 

alternativa à superação da retenção.  

Seguidamente, é apresentada uma problematização sobre a avaliação da 

aprendizagem e sua relação com a gestão escolar, vistos como elementos 

estratégicos para melhorar os resultados pedagógicos. 

Ao iniciar esta reflexão sobre a retenção escolar, é necessário remeter-se 

às contribuições de Teixeira (1999), que, referindo-se aos ideais de Platão, afirmou 

que a educação deveria vincular-se à formação de pessoas virtuosas, seguindo 

princípios de justiça, nos quais haja espaço para todos os envolvidos rumo ao 

conhecimento, não importando classe social ou nível cognitivo.  

Partindo-se desse pressuposto, algumas questões pertinentes ao assunto 

da retenção são por repetidas vezes colocadas no esboço das discussões em 

âmbito educacional, embora as respostas nem sempre são obtidas com facilidade e 

unanimidade entre os educadores.   

O fato é que aos alunos terem acesso à escola, o objetivo das políticas 

públicas deve ir além de tirá-los de suas casas e das ruas, pois é necessário atender 

a função social da escola no sentido de transmitir e produzir saberes de forma 

condizente com os propósitos do projeto político pedagógico de cada instituição.  

Nesse âmbito, Dallari (1998) aponta que a escola deve promover a 

construção da cidadania e, para isso, para cumprir a sua função social. Ela não pode 

ser só mera transmissora de conhecimentos historicamente acumulados pela 
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humanidade, pois sua tarefa transcende o desenvolvimento cognitivo, a estruturação 

do pensamento lógico e o repasse de conhecimentos científicos.  

Reforçando essa posição sobre a função social da escola, (Mello, 1987, p. 

114) afirma que “[...] à escola cabe muito mais que ensinar as disciplinas do 

currículo, amplia-se de modo tão ambicioso quanto inexequível aquilo que ela deve 

fazer”. 

Certamente, quando se discute na educação assuntos como retenção, 

avaliação e aprendizagem e outros assuntos relacionados às questões pedagógicas, 

tem-se um caminho longo e de muitas facetas, pois ao mesmo tempo em que a 

educação é um processo a ser ofertado igualitariamente entre as pessoas, ela é um 

processo social no qual o respeito às diferenças é um princípio legitimado pelas 

políticas públicas para evitar que se produzam excluídos do processo. 

Segundo Abramowicz & Moll (1997), ao possibilitar o acesso a todas as 

pessoas, a própria escola promove a exclusão social, ao passo que muitas vezes 

negligencia as diferenças entre seus estudantes ao buscar uma homogeneidade de 

seres e saberes sem levar em consideração as diferenças de segmentos 

desfavorecidos no espaço pedagógico, gerando certo descredenciamento aos 

valores que cada aluno traz. 

É importante destacar que a educação deixa de ser um fator de exclusão 

quando se leva em conta a diversidade dos indivíduos e dos grupos humanos, 

tornando-se um fator de coesão com respeito ao pluralismo e a riqueza de 

expressões culturais dos vários grupos que compõem a clientela escolar. Esse 

respeito pela diversidade e pela especificidade dos indivíduos, segundo Delors 

(1999), é o princípio fundamental para acabar com o ensino padronizado, que impõe 

a todos os alunos um mesmo modelo cultural e intelectual, dando-os condições 

dignas de aprender e serem promovidos com sucesso na escola. 

Em breve retrospecto, a retenção escolar se deu oficialmente partir do 

contexto de criação da escola gratuita na década de 1820, em que a maior parte da 

população, formada por classes trabalhadoras urbanas e rurais, teve acesso à 

escola, porém sem uma adequação por parte das questões pedagógicas, o que 

acabavam gerando visivelmente um quadro de retenção, bem como as demais 

formas do fracasso como evasão, transferência e abandono. 

Apesar de ter surgido oficialmente no século XIX, foi a partir do século XX 

que o assunto passou a ser debatido fortemente, principalmente, por estudiosos do 
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campo da área de psicologia educacional a partir de estudos nesta área feitos por 

Maria Helena Souza Patto, buscando ampliar a visão em torno das explicações da 

retenção como sendo um fator manifestado por questões internas dos indivíduos. 

 Com o passar do tempo, o assunto tem ganhado novos contornos no 

sentido de que além das questões internas dos sujeitos como, por exemplo, os 

transtornos psicológicos, há fatores externos que podem contribuir com as 

dificuldades de aprendizagem, como a sociedade, a família, a cultura e a própria 

escola. 

Diante dessas considerações expostas, surgem alguns questionamentos, 

tais como: o que é retenção? O que de fato retém o aluno? Quem são os sujeitos 

que o retém? Qual a diferença entre retenção e reprovação escolar? Quais os 

efeitos positivos e negativos da retenção escolar? 

Tais questionamentos, embora as respostas não sejam tão evidentes em 

função dos múltiplos aspectos que interferem no desenvolvimento do aluno, 

precisam ser enfrentados pelas escolas e por aqueles que buscam entender sobre a 

temática para que sejam superadas as dúvidas e preocupações que alimentam o 

problema da retenção. 

Tentando responder os questionamentos citados anteriormente, a 

indicação mais corrente advinda de diversos autores, a exemplo de Mizukami 

(1986), é que a retenção é uma medida administrativa do sistema escolar, tomada 

após a avaliação dos resultados da aprendizagem, julgados insuficientes em relação 

aos parâmetros estabelecidos internamente em cada instituição escolar.  

Essa medida se justifica nos estabelecimentos de ensino pela existência, 

no aluno, de um atraso em relação aos objetivos e capacidades definidas e a 

convicção de que, por meio dela, os alunos recuperarão e voltarão a estar ao nível 

das aprendizagens perdidas e consideradas aceitáveis para aquele ano de 

escolaridade.   

Os fatores que condicionam-na podem ser vários e estão relacionados 

desde o uso da avaliação como medida punitiva até a falta de adequação do 

currículo às realidades dos alunos, a falta de motivação do aluno, a falta de preparo 

do professor, a ausência de apoio da família,  a falta de infraestrutura das escolas, 

as doenças prolongadas, os transtornos mentais e ainda o desejo de um aluno (ou 

dos seus pais) de repetir um ano para melhor se preparar para um determinado 

objetivo (por exemplo, melhorar as notas de ingresso no ensino superior), etc., 



 

23 

 

caracterizando-se, portanto, como fatores que podem ter natureza voluntária ou 

involuntária por parte do aluno. 

Em função disso, os sujeitos que retêm os alunos também são variáveis. 

Muitas vezes, o discente é considerado o responsável pela falta de sucesso por não 

estudar o suficiente para ser aprovado. Pode também sê-lo o professor por ser o 

profissional mais estratégico para o sucesso do aluno enquanto mediador entre o 

conhecimento e a aprendizagem, disponibilizando, por meio de recursos e 

metodologias, o seu próprio saber. Por fim, a organização da escola em geral 

também pode contribuir para a retenção, assim como outros elementos já citados 

anteriormente. 

Os conceitos de retenção e reprovação são comumente utilizados como 

sinônimos, entretanto, há uma pequena diferença entre os ambos os termos. 

Segundo Brophy (2006), a reprovação é um ato administrativo da escola em função 

da avaliação classificatória, sendo o resultado apurado por meio de avaliações, as 

quais indicam que o aluno não teve o desempenho mínimo estabelecido como 

desejável. Já a retenção é decorrência dessa reprovação, determinando a 

impossibilidade de o aluno seguir no fluxo normal de uma série para outra.  

Sobre os efeitos da retenção escolar, os autores Brophy (2006) e Penfield 

(2010) relatam alguns argumentos a favor e contra a retenção. Para eles, os 

defensores da retenção, como medida na escola, descrevem-na como uma ação 

corretiva, necessária para o sucesso do aluno no ano escolar seguinte. Relatam 

ainda que a retenção conduz à formação de grupos de alunos mais homogêneos, 

resultado que consideram como uma consequência desejável.  

Os que se opõe à retenção, por sua vez, tendem a demonstrar que os 

alunos retidos não adquirem benefícios em nível de desempenho e podem sofrer 

prejuízos relativamente a variáveis socioafetivas, como autoestima, relações com os 

pares e até abandono dos estudos.  

Além disso, os opositores à ideia de retenção temem que o aluno retido 

se torne um fator de perturbação na sua turma pela defasagem de idade e estágios 

de desenvolvimento, e ainda pela necessidade de afirmação perante situação que o 

estigmatize. 

Além dos efeitos pedagógicos e socioafetivos referenciados, há também o 

efeito econômico/administrativo que influencia o funcionamento das escolas. Um 

sistema educativo é mais eficaz, em termos econômicos, se os alunos avançarem 
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para níveis subsequentes. Cada aluno que repete o ano cria, no mínimo, o mesmo 

efeito econômico que um aluno novo. Fatores como o número de alunos por turma, 

número de professores a contratar e despesas com material são influenciados pela 

taxa de retenção. 

Valendo-se da necessidade de ampliar a visão em torno das explicações 

para a questão da retenção escolar, tem-se abaixo a descrição de três teorias 

utilizadas por autoras como Patto (1999) e por Soares (1994), que se ocuparam no 

entendimento das causas possíveis para as dificuldades de aprendizagem, sendo 

elas: “teoria do dom ou da psicologia”, a “teoria da carência ambiental e cultural”, e a 

“teoria crítica ou sócioinstitucional” (MOURA &SILVA, 2007a). 

 

1.1 Ideologia do Dom  
 

Como já bem explicitado neste estudo, a escola pública, apesar de ser 

uma grande conquista das camadas populares na democratização do conhecimento, 

deixam a desejar no tocante à retenção e à evasão, que são fatores que a 

denunciam enquanto instituição que não acompanha à superação das dificuldades 

dos indivíduos. 

Como forma de explicar as causas da reprovação e da não aprendizagem 

dos alunos, Soares (1994) apresenta a ideologia do dom como a primeira 

abordagem acerca do fracasso escolar. A partir dessa perspectiva, o sucesso ou o 

fracasso na escola foram associados a determinadas características inatas (dons), 

tais como aptidão, inteligência e talento, que predispõem os indivíduos a alcançar 

tais resultados.  

Esse tipo de entendimento tem suas raízes na Psicologia Diferencial e na 

Psicometria (desenvolvidas a partir da segunda metade do século XIX) e sua base 

empírica operacionaliza-se a partir da análise das relações existentes entre as 

capacidades intelectuais, medidas através de testes e o desempenho escolar dos 

alunos, as chamadas avaliações por provas seletivas e classificatórias. 

Por conseguinte, os autores ligados à base empiristas da época 

contribuíram para o desenvolvimento da ideologia do dom em função do uso de 

processos comportamentais e, mais precisamente, os sensoriais, que faziam para 

medição dos fenômenos psíquicos. 



 

25 

 

Assim, as crianças que não aprendiam eram tomadas como portadoras 

de alguma deficiência de ordem mental, sensorial ou neurológica e isso 

desencadeava o fracasso dessas crianças na escola.  

Dessa forma, a ideologia do dom afirma que o sucesso ou o fracasso do 

aluno depende exclusivamente de si mesmo e a escola não teria responsabilidade, 

pois ela oferece igualdade de oportunidades e o bom aproveitamento dessas 

oportunidades depende do dom de cada um. Nessa perspectiva, não é a escola que 

se volta contra o aluno, e sim este que se volta contra a escola por incapacidade de 

responder de forma adequada às oportunidades que lhe são oferecidas.  

Essa ideologia baseia-se na ideia de dom, entendido como “[...] dote ou 

qualidade natural, inata [...]” (Ferreira, 2004, p. 699), capacidade extraordinária que 

nasce com alguns indivíduos e proporciona o desenvolvimento de habilidades de 

forma diferenciada àqueles que a possuem.  

Essa ideia permeia o imaginário social e reafirma a existência de talentos 

pessoais para os estudos, impedindo o entendimento do papel da educação em uma 

sociedade dividida em classes. 

Na visão de Soares (2002), essa ideologia do dom estabelece falsa 

justificativa para alunos que não conseguem galgar os degraus elevados da 

educação, responsabilizando-os como principais agentes de seu próprio fracasso e 

reafirmando ideologicamente sua incapacidade, levando muitos, principalmente as 

classes subalternas, a permanecer em sua condição de dominada economicamente, 

politicamente e culturalmente. 

Segundo a abordagem do dom, a instituição escolar tem como função 

adaptar e ajustar os alunos à sociedade levando em consideração suas aptidões e 

características individuais. Para essa abordagem, o conhecimento é inato e depende 

da divindade. Além disso, o ser humano é um sujeito fechado em si mesmo, cujas 

potencialidades serão desenvolvidas de acordo com o amadurecimento biológico. 

Segundo Mizukami (1986), a concepção inatista do dom contém a ideia 

de que as formas de conhecimento estão predeterminadas no ser humano e o que o 

faz aprender é o exercício de uma razão já pré-fabricada. A inteligência é adquirida 

pelo ambiente externo natural e o fracasso escolar é concebido como dificuldades 

naturais dos estudantes. 

A partir dessa compreensão, criou-se dentro da escola o argumento de 

que o aluno é responsável pelo seu fracasso escolar por não ter condições básicas 
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naturais do talento necessário para continuação de seus estudos. Então, dissemina-

se na sociedade a visão liberal de que a escola é “para todos”, no entanto, nem 

todos têm dons para continuar no campo dos estudos. Nessa dimensão, a escola 

não é responsabilizada pelo fracasso que ocorre na classe dominada e traduzida 

pelas desistências e reprovações escolares.  

É importante salientar que em convergência ao dom, as escolas têm 

como padrões os métodos avaliativos seletivos, promovidos por intermédio das 

provas que estabelecem uma dicotomia entre os mais “competentes ou capazes” e 

os “incompetentes e incapazes”. O uso de provas e notas como critérios para que os 

alunos possam seguir ao próximo nível escolar ou para poder ingressar em ensino 

de nível superior acaba provocando uma exclusão social do saber.  

Aqueles que possuem o dom para os estudos, devidamente comprovado 

pelo método de provas utilizado, seguem com sucesso seus estudos, já aqueles 

menos capazes, desprovidos de dom, buscam outras formas de capacitação 

escolar, muitas vezes direcionada apenas para o trabalho, formando um ser humano 

desprovido de poder ideológico e político. 

Acrescenta-se que as avaliações de alunos no ensino somente por provas 

seletivas acabam criando condições para legitimar a falta de êxito de alguns deles 

na escola. A razão do fracasso do aluno, nesse pensamento inatista, não está no 

interior da escola e de sua estrutura, mas direcionado para o aluno, considerado 

desprovido das características inatas que os capacitam para os estudos. 

 

1.2 Teoria da Carência Ambiental e Cultural 
 

Ainda no século XIX, com o avanço nos estudos da psicologia genética e 

da sociologia, surgiram novos ideais em torno da explicação da retenção, cujas 

Teorias Racistas ou Socioculturais ganharam terreno fértil no contexto brasileiro. 

Diferentemente da ideologia do dom, a teoria da carência ambiental e 

cultural enxerga as dificuldades de aprendizagem a partir de uma pobreza ambiental 

e cultural, que expõe os alunos oriundos das classes baixas por meio da dificuldade 

de aprendizagem e de adaptação escolar. 

Segundo Patto (1999), foi por volta da década de 1960 que a teoria da 

carência cultural surgiu na vertente de que o desempenho pedagógico dos alunos 

deveria ser observado como fruto do próprio contexto cultural, cuja presença ou não 
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de cultura, entendida naquela época, como reflexo das condições histórico-sociais 

que formam esse indivíduo, interferiam na constituição da individualidade do sujeito 

e, consequentemente, nas questões psicológicas. 

Nesse quadro de confrontos entre capacidade intelectual e aspectos 

culturais, desenvolveram-se duas formas de pensar a carência cultural, sendo uma 

caracterizada pela deficiência cultural e outra nas diferenças culturais.  

A ideologia da deficiência cultural, por sua vez, afirma que o fracasso do 

aluno é consequência das desigualdades sociais, responsáveis pelas diferenças de 

rendimento dos alunos na escola, uma vez que o déficit do aluno é cultural e 

linguístico, ou seja, os alunos naquela época não tinham cultura e, por isso, eram 

incapazes de aprender. Os negros, por sua vez, eram fragilizados em função da cor, 

que biologicamente os consideravam menos capazes.  

Segundo essa tendência de explicação da não aprendizagem dos alunos, 

as formas de socialização no contexto social não permitem o desenvolvimento das 

crianças das camadas populares. Como consequência dessas desvantagens, elas 

apresentariam deficiências afetivas, cognitivas e linguísticas, responsáveis por sua 

incapacidade de aprender e por seu fracasso escolar. 

Para Patto (1999), a teoria da carência cultural responsabiliza a criança 

pobre e sua família pelo insucesso na aprendizagem sem questionar o papel da 

escola na produção do fracasso. Isto é, apenas sugere uma mudança curricular a 

fim de ajustar a criança “carente” à sociedade e apresenta como soluções 

programas especiais que busquem compensar as suas deficiências.   

Nessa perspectiva, sucesso e fracasso na alfabetização são explicados 

com base em características individuais de desenvolvimento cognitivo e da 

inadequação da escola em identificar e considerar essas características na 

apropriação da leitura e da escrita pela criança. 

Tal manifestação é considerada por Patto (1999) como sutil, porém a 

mais poderosa arma de preconceito racial e social.  

Com o avanço dos estudos e com as contribuições de outros profissionais 

como médicos, pedagogos, assistentes sociais, antropólogos e sociólogos, a ênfase 

nos estudos de cunho cultural na área da psicologia ganhou um impulso 

antropológico, passando a crer que o problema não se tratava de carência cultural, 

mas sim de diferenças culturais, visto que faltavam no sistema de ensino programas 
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de educação diversificados e compensatórios de modo a atender as diferentes 

culturas no processo de aprendizagem. 

Com isso, as dificuldades de aprendizagem começaram a ganhar 

reconhecimento no campo cultural, defendendo que as diferentes culturas não se 

adaptam a um ensino padronizado e oferecido sem levar em conta a diversidade, o 

que acarreta um processo de marginalização levando ao fracasso escolar.  

Nota-se ainda que de forma sutil que a escola começou a ser questionada 

por estudiosos da época sobre a responsabilidade do fracasso escolar dos alunos, 

pois a maioria proveniente das camadas populares eram tratados de forma 

discriminatória na escola. 

Sobre esse assunto, Ceccon, 1999 e Kaloustian, 1998 apontam que os 

alunos de camadas populares e das camadas médias ingressam na escola 

apresentando um acervo cultural divergente e com expectativas diferenciadas 

quanto à escolarização, todavia, os educadores transmitem, em suas práticas 

pedagógicas, uma visão idealizada segundo os padrões das camadas privilegiadas 

em relação ao aluno, sua família e ao processo de aprendizagem, que não eram 

compatíveis com a realidade pessoal e cultural da maioria dos seus educandos. 

Vale ressaltar que o meio em que os alunos viviam também era visto 

como determinante para desvios comportamentais e psicológicos, tendo, nesse 

contexto, destaque as questões familiares como forma de compreender o fracasso. 

Sobre essa relação entre meio, família e fracasso escolar, Patto (1996, p. 

49) traz o estudo feito por pesquisadores americanos com elementos para se pensar 

a relação entre as dificuldades escolares e o ambiente familiar em que a criança 

estava inserida, investigando, portanto, as possíveis relações entre a prontidão para 

aprender a ler e escrever e a qualidade das interações entre pais e filhos, e 

identificando um possível ressentimento das crianças de classe baixa por não terem 

vantagens sobre as crianças de classe dominante.  

Patto (1996) ressaltou que o resultado da diferença de aprendizagem 

entre os alunos de diferentes famílias se dava no referido estudo, primeiro, em 

função do ambiente familiar afetuoso entre as famílias dominantes, o que geraria 

motivação principalmente para aprender, uma vez que o aprendizado sendo 

mediado por adultos não deixava essas crianças receosas na relação que se 

estabeleceria, pois não viam-nos como pessoas hostis, diferente do que poderia 

acontecer com os meninos e meninas de classe baixa.  
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Soma-se também a interação verbal que as crianças de classe média 

tinham com seus familiares, principalmente, durante as refeições, o que não ocorria 

com as demais, pois os adultos não permitiam que conversassem à mesa. Com isso, 

na visão da teoria em estudo, certos aspectos da vida familiar da classe baixa 

tendem a minar a autoconfiança e a segurança emocional da criança e desencorajá-

las em seu desenvolvimento intelectual. Essas diferenças refletem-se em um 

ajustamento emocional mais deficiente, tornando-lhes o aproveitamento escolar 

inferior. 

Assim, segundo Patto, (2010), os preconceitos e o fracasso escolar não 

se referem somente aos alunos. Estudos têm mostrado que as famílias das classes 

populares expressam menos afetividade no tratamento com filhos do que as mães 

das classes superiores. Por sua vez, os alunos, maioria filhos de famílias populares, 

são, muitas vezes, filhos de pais problemáticos, alcoólatras, famintos, cujos 

desajustes familiares pertencentes às classes populares acarretam o baixo 

rendimento escolar. Kimball (1959), um educador norte-americano, citado por Patto 

(2010), apresentou ao INEP em 1969 o fato de mais da metade das crianças 

brasileiras abandonarem a escola durante o primeiro ano primário pelas seguintes 

causas: grande número de professores leigos, desinteresse do homem da zona rural 

pela escola, falta de orientação da família em relação aos estudos, falta de 

adaptação às técnicas pedagógicas às classes inferiores, despreparo dos 

professores da classe média para educarem crianças das classes inferiores e 

participação das mulheres no corpo docente.  

Essa relação direta do fracasso escolar com a “carência cultural” atribuída 

aos alunos oriundos das camadas populares tem levado a se refletir, nos últimos 

tempos, sobre o papel da escola pública, uma instituição ainda não adequada às 

crianças dessas camadas populares, enquanto que os professores são vistos como 

profissionais que buscam um padrão de aluno ideal para ser seguido, demonstrando 

dificuldade nas habilidades para lidar com a diversidade cultual presente nas escolas 

brasileiras. 

 

1.3 Teoria Crítica ou Sócioinstitucional 
 

A Teoria Crítica ou Socioinstitucional foi outra forma utilizada para explicar 

o fracasso escolar, surgida a partir dos anos 1970 e com maior ênfase nos anos 90, 
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momento em que houve reorganização das diretrizes educacionais, possibilitando 

que a retenção e as demais formas de fracasso escolar passassem a ser tidas 

como, segundo Nagel, (2001), professores mal qualificados, falta de infraestrutura, 

falta de motivação dos alunos, que são problemas desencadeados por fatores 

internos e externos à escola. 

Essa abordagem teve como fundamento, conforme Luck (2011), nas 

próprias políticas educacionais recentes e tem a ver com a própria escola e com os 

mecanismos que operam em seu interior, bem como seu funcionamento e 

organização onde a necessidade de diversidade e diferenciação pedagógica 

evidencia o caráter ativo da escola na produção do saber e no desenvolvimento dos 

alunos. 

Tal teoria atribui responsabilidades, além da sociedade e da família, à 

escola pela retenção, argumentando que as práticas escolares e pedagógicas têm 

por base o modelo de aluno ideal, penalizando com maior frequência os alunos mais 

desfavorecidos.  

Nessa abordagem, responsabilizar a escola pela retenção escolar dos 

alunos não significa referência à instituição em si, ao edifício onde o processo do 

ensino aprendizagem é melhor ou pior desenvolvido e organizado, mas 

essencialmente a toda estrutura de caráter administrativo e pedagógico que implica 

também a elaboração de análise a questões como avaliação do aluno, formação dos 

professores ou falta de equipamentos ou infraestruturas, a inexistência de uma 

efetiva abertura da escola a comunidade ou ainda a análise das políticas e do ensino 

e das realidades sociais.  

O que acontece é que as crianças provenientes dos extratos sociais 

desfavorecidos não possuem capital cultural para acompanhar as formas como as 

escolas se operam e organizam seus currículos, sendo-lhes estranho o meio 

escolar, o que inevitavelmente produz não apenas insucesso, mas também à 

exclusão da escola e consequentemente à exclusão social. O sucesso e o insucesso 

são, pois, determinados por razões sociais em que a família, o meio e o estrato 

sociocultural estão na sua origem. 

É neste contexto que a educação reproduz a desigualdade pela 

justificação dos privilégios e pela explicação da pobreza pelo fracasso individual, já 

que os sistemas educativos são extremamente seletivos. Esta seleção é exercida de 

uma forma socialmente diferenciada em que os alunos dos meios socioculturais 
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mais desfavorecidos são os mais penalizados e não conseguem ultrapassar os 

níveis do insucesso escolar em que se encontram.  

Nessa abordagem, também aparece a importância da gestão escolar no 

seio da responsabilidade pelo fracasso escolar. De acordo com Luck (2011), a 

organização escolar resulta na mobilização e na realização de um trabalho voltado 

para a melhoria contínua dos resultados da educação e de um novo viés do 

(in)sucesso. Para Libânio (2004), a gestão escolar é responsável por mobilizar 

meios e procedimentos para atingir objetivos da organização, envolvendo os 

aspectos gerenciais, técnico-administrativo e pedagógico.   

Para Weiss (2007, p. 16), a responsabilidade da retenção não pode ser 

depositado tão somente sobre o aluno, uma vez que há todo um universo ao redor 

que implica em estar atento também a outras perspectivas, sendo elas a escola, a 

sociedade e também a família. A autora Weiss considera a retenção escolar 

resposta insuficiente do aluno a exigência ou demanda da escola. 

Patto (1999) alerta para os avanços e retrocessos na história da 

explicação da retenção escolar, sobretudo, a partir dos anos 90, considerando que 

 

É importante notar que se nos anos de predomínio da teoria da deficiência 
cultural os aspectos intraescolares receberam pouca atenção, se na 
vigência da teoria da diferença cultural a responsabilidade da escola pelo 
fracasso ficou limitada à sua inadequação à clientela, à medida que as 
pesquisas vão desvendando mais criticamente aspectos da estrutura e 
funcionamento do sistema escolar, ao invés de atribuir à clientela as causas 
do fracasso escolar ter sido superada, ela foi apenas acrescida de 
considerações sobre a má qualidade do ensino que se oferece a essas 
crianças. Neste sentido, a pesquisa no início dos anos 80 sobre o fracasso 
escolar repete, com algumas exceções, o discurso fraturado que 
predominou no período em que vigoraram as idéias escolanovistas, quando 
não repetem a tentativa de colagem deste discurso afirmando que a escola 
que aí está é inadequada à clientela carente (PATTO, 1999, p.154).  

 

 É importante notar, conforme a citação da autora Patto, que embora as 

reflexões em torno da escola e do ensino no Brasil tenha ganhado novo fôlego, as 

características da clientela continuam a serem as mesmas dos anos 70, 

caracterizando, assim, rupturas e, ao mesmo tempo, repetição de conceitos antigos. 

A autora observa que a reprovação e evasão na escola pública continuam a assumir 

proporções inaceitáveis. Esses problemas, mesmo que tenham sido denunciados 

desde a década de trinta, ainda persistem, porém, com outros olhares.  

É importante considerar que no Brasil houve, nos últimos anos, uma 

expansão das escolas de modo que boa parte da população em idade escolar 
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tivesse acesso à educação. Diante da expansão das escolas, elas começaram a 

receber crianças com problemas diversos, as quais não estão preparadas para 

atendê-los. Sobre este assunto, Soares (1994, p.9) afirma que, mesmo com o 

discurso a favor de uma escola para todos, o “povo ainda não é vencedor”, pois 

apesar de grande quantidade de escolas, continuavam reproduzindo as 

desigualdades sociais, causando alto índice de evasão escolar.  

Contudo, é importante frisar que, apesar dos retrocessos, tem deixado de 

ser vista como instrumento apenas para servir a ideologia capitalista e passado a ser 

vista como instrumento de luta pelos interesses, inclusive, da classe 

economicamente mais pobre, e, responsabilizando-se pelo aproveitamento saudável 

dos alunos quanto à aprendizagem, mesmo convicta de que as razões que levam os 

alunos a ficarem retidos são diversas e não tem como solucioná-las sem que haja 

mudanças em seu interior. 

Essas mudanças internas da escola podem ser agrupadas em três 

grandes conjuntos: 

 a) Segundo Soares (1994), o primeiro tem a ver com à formação e 

atuação dos professores que, em muitos casos, são deficitárias.  

b) O segundo conjunto refere-se ao clima escolar, ou seja, aos resultados 

das interações sociais e intelectuais entre alunos, professores e funcionários 

escolares. Escolas com clima degradado, seja por aspectos disciplinares, seja por 

falta de coordenação do trabalho docente, pouco contribuem para o bom 

aprendizado dos estudantes.  

c) O terceiro refere-se à gestão da educação, que deve ser organizada a 

partir de ações claras e racionais de alcance de metas, avaliação e monitoramento 

do trabalho de toda a equipe junto aos alunos. 

Vale sublinhar ainda que o principal desafio da educação brasileira para o 

presente e futuro é o da qualidade, sendo necessário combater o fracasso escolar 

representado pela repetência e experimentado por boa parte dos estudantes no 

sistema educacional brasileiro. 

Além disso, uma educação bem sucedida deve conjugar um fluxo escolar 

regular com o progresso cognitivo dos estudantes, efetivando o pleno 

desenvolvimento de habilidades e competências nos mais diversos componentes 

curriculares. 
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1.4 O debate sobre os efeitos da retenção escolar 

 

Embora as discussões sobre políticas de não reprovação escolar tenham 

ocorrido no Brasil desde a década de 1920, de maneira legal foi o advento da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB –, nO. 4.024/61 que 

estabeleceu no art. 104 a possibilidade de organização do ensino não seriado em 

caráter experimental e, consequentemente, na Lei nO. 5.692/71, art. 14, em que a 

não seriação também foi apresentada como alternativa de organização do ensino.  

Após a aprovação da última LDB (Lei n. 9.394/1996), as propostas de 

organização do ensino em ciclos e de progressão continuada ganharam maior 

expressão no cenário nacional, uma vez que esse ensino em ciclos, previsto em seu 

artigo 23, buscou incorporar às práticas pedagógicas conhecimentos sobre o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, considerando o cognitivo como 

processo e vivência que não admitem a ideia de interrupção, mas sim de construção 

em que o aluno está continuamente se formando e construindo significados a partir 

das relações dos homens com o mundo e entre si. 

No entanto, embora as propostas de ciclos e progressão continuada 

tenham significado, em muitos casos, a tentativa de reorganização da escola tendo 

em vista a democratização do ensino e da aprendizagem ainda persistem nas 

práticas de exclusão escolar, o que faz das reflexões em torno dos efeitos da 

retenção ao longo do tempo não terem produzido respostas definitivas sobre a 

eficácia de seu uso por parte dos estudiosos do tema.  

Jimerson et al. (1997), ao realizar estudos e comparações sobre alunos 

retidos, afirmou que o resultado foi positivo para os discentes retidos, mas não se 

mostrou consistente a longo prazo, o que fez os autores argumentarem que a 

retenção por si só não beneficia os alunos academicamente, podendo ser prejudicial 

em termos comportamentais e emocionais.  

Meisels e Liaw (1993) também fizeram comparação entre alunos de 

mesma série. Os resultados obtidos apontam para uma significativa vantagem dos 

alunos não retidos em relação às notas efetivamente recebidas na escola, enquanto 

que para McCoy e Reynolds (1999), no que se refere às comparações entre grupos 

de mesma idade, os discentes retidos apresentam desempenho inferior ao dos 

promovidos em leitura e matemática, mesmo levando em conta experiências 

escolares anteriores semelhantes entre os dois grupos analisados pelos autores. 
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Segundo Meisels e Liaw (1993), os efeitos da retenção sobre o 

desempenho do aluno podem variar ainda em função do ponto da trajetória 

acadêmica em que ela ocorre. Os mesmos autores esclarecem ainda que 

intervenções ocorridas no início da vida acadêmica são menos propensas a causar 

desajuste social e emocional no aluno do que aquelas ocorridas mais tardiamente. 

Nessa percepção, alunos retidos precocemente também apresentaram desempenho 

escolar superior ao dos colegas cuja retenção ocorreu em séries mais avançadas, 

embora continuassem em desvantagem com relação aos nunca retidos. 

Para King et al (1999), um efeito relacionado com frequência e a retenção 

é a evasão escolar. Segundo esses autores, a promoção do aluno tem grande 

impacto sobre a continuidade do aluno no sistema de ensino na medida em que os 

alunos promovidos apresentaram chance 40% maior que os retidos de continuarem 

na escola.  

Essa descoberta de King et al. sugere em parte o abandono da prática de 

retenção e a validação da promoção automática como mecanismo de impedir a 

evasão escolar e também os transtornos psicológicos. Entretanto, ressaltam que a 

continuidade no sistema de ensino também está relacionada ao mérito do aluno, 

sendo este representado pela proficiência em testes padronizados. Nesse caso, 

políticas de promoção automática também podem resultar no aumento da evasão 

dos menos preparados. 

De acordo com Crahay (1996), as diversas formas de desseriação, como 

os ciclos e a progressão continuada, não parecem ser eficazes, apesar de fugir do 

modelo ortodoxo de promoção ou retenção ao fim de cada série anual, não levam 

necessariamente ao rendimento dos alunos.  

Segundo dados do INEP de 1997 citados por Santos, 2002, os ciclos, 

talvez por implantação distorcida, não alcançam os resultados almejados, enquanto 

a reprovação não dá mostras de melhorar o aproveitamento. 

Para os autores Placco, André; Almeida, (1999), vários desses programas 

de desseriação como ciclos, programas de aceleramento da aprendizagem e outros 

tiveram avaliações externas constantes, cujas análises quantitativas indicam 

avanços consideráveis dos alunos e o aproveitamento destes fica ao nível dos 

colegas das séries atingidas ou pouco abaixo, mostrando que se trata de promoção 

com atingimento dos objetivos e não de promoção “social”.  Além disso, a 
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autoestima, elemento a que os programas dão grande relevância, situou os alunos 

retidos em nível inferior ao dos seus colegas.  

Atentando-se às contribuições de Alexander et al. (1999), ao contrário dos 

efeitos negativos da retenção observados nos estudos citados, discute que a 

retenção pode ser benéfica, uma vez que alunos com dificuldades específicas de 

aprendizado e, principalmente, crianças cujas habilidades e maturidade emocional 

não são adequadas a sua idade cronológica podem ser favorecidos com o tempo 

adicional de aprendizado proporcionado pela retenção. 

Os autores Gomes-Neto e Hanushek (1994) também chamam atenção 

para os efeitos positivos da retenção. Os resultados obtidos em suas análises 

apontaram para importantes efeitos da retenção sobre o aprendizado, sendo positiva 

a retenção na medida em que aqueles alunos que repetem partem de um 

desempenho inferior em relação ao verificado entre os promovidos, mas o ano 

adicional cursado é mais que suficiente para que tais alunos neutralizem o 

diferencial de aprendizado que existia entre eles e os promovidos, chegando a 

superar seus colegas não repetentes e atingindo notas mais elevadas nos testes 

padronizados (Gomes-Neto e Hanushek, 1994). 

Efeitos positivos também foram relatados por Peterson et al. (1987), pois 

apresentaram um estudo feito a partir de dados do ensino primário norte-americano 

em que os repetentes apresentaram melhor performance que os colegas mais 

jovens nunca retidos e que cursavam a mesma série com efeito significativo nos 

anos posteriores.  

Concluíram que os repetentes superaram o desempenho de seus colegas 

de mesma idade que haviam sido promovidos. Apesar desta vantagem não ter se 

sustentado no tempo, sendo que dois anos após a retenção não se verificou 

nenhuma superioridade por parte dos repetentes em relação aos pares de mesma 

idade e em séries mais avançadas (Peterson et al, 1987). 

Apesar das controvérsias, a maioria dos estudos sobre retenção aponta 

para os seus efeitos negativos em relação ao aluno. Sobre este aspecto, Jackson 

(1975), ao analisar trabalhos publicados ao longo do século XX sobre retenção, 

percebeu uma grande vantagem numérica dos trabalhos que concluíam 

contrariamente à prática da retenção. Entre 208 trabalhos analisados, apenas 68 

eram favoráveis à prática da retenção. E grande parte deles levaram em conta 

fatores comportamentais e não a proficiência escolar. 
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Em tese, levando em consideração os potenciais efeitos negativos e 

positivos da retenção escolar, ela remonta ao menos três características básicas que 

diferem uma das outras, dependendo da forma e do viés metodológico de se estudar 

e pensar à retenção. 

Para os adeptos à retenção, a medida pode servir como uma forma de 

incentivo ou motivação para que os alunos, pais e escola se esforcem para alcançar 

um bom desempenho escolar. Nesse caso, a ausência de retenção levaria a escola 

a ter um fraco desempenho, pois não seria necessário esforço por parte dos 

envolvidos para conseguir avançar nos estudos. 

Em outra racionalidade sobre o assunto, a retenção escolar tem o papel 

de proteger a qualidade do ensino oferecido aos alunos que não possuem 

dificuldade, uma vez que a presença, na mesma sala de aula, de alunos com níveis 

de conhecimento inferiores à média teria um efeito negativo sobre o desempenho 

dos alunos considerados com níveis satisfatórios. 

Há também os adeptos do pensamento oposto, ou seja, a retenção é uma 

forma de proteger a qualidade do ensino oferecido aos alunos com baixo 

rendimento. A racionalidade, nesse caso, seria que o aprendizado de um aluno com 

nível de conhecimento muito inferior à média da sua turma seria dificultado e, 

portanto, a retenção favorece melhor a adequação do conhecimento desse aluno ao 

do grupo ao qual pertence, possibilitando com isso o seu melhor desempenho. 

 

1.5 Avaliação da Aprendizagem e sua relação com a Gestão Escolar  

 

As reflexões que se seguem têm como objetivo apresentar concepções 

segundo os fundamentos teóricos de alguns autores estudiosos de tema, a exemplo 

de Hoffmann (2009), Luckesi (2011), Perrenoud (1999), Libânio (2008), além de 

apresentar reflexão sobre a importância da gestão escolar nos aspectos avaliativos 

e pedagógicos das instituições escolares, esperando-se com base nestes elementos 

poder contribuir para a reflexão dos interessados em questões teóricas e práticas 

pertinentes à avaliação escolar.  

É necessário reconhecer que o processo avaliativo é uma ferramenta que 

pode contribuir para verificar a ocorrência ou não da aprendizagem e, com isso, 

minimizar a retenção escolar, tendo em vista que no ato de avaliar exige-se 
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enfrentar dificuldades e potencialidades dos sujeitos sem, contudo, precisar usá-lo 

como poder arbitrário para punir os envolvidos. 

Todavia, essa tarefa de avaliar não é tranquila entre os professores, pois 

pela própria terminologia da palavra, avaliar é julgar e, por sua vez, exige critérios 

fundamentados em parâmetros ou indicadores estabelecidos pela escola, de acordo 

com sua proposta pedagógica.  

Demo (2003), ao explicitar seus pressupostos sobre o assunto, sustenta 

que a avaliação é um processo que desenvolve entre erros e acertos com 

professores e alunos e que, portanto, caracteriza-se por se avizinhar do 

conhecimento anteriormente adquirido e da identificação das habilidades para 

permitir desenvolver novas competências.  

Ainda nas palavras de Demo (2003), a avaliação pressupõe dois aspectos 

de extrema importância para o sucesso do aluno a serem ressaltados. O primeiro, é 

a qualidade formal direcionada em avaliar o aspecto técnico de produzir e aplicar 

conhecimentos. O segundo, a qualidade política, relacionada à construção da 

identidade individual e cultural dos sujeitos. 

Partindo do pressuposto acima, acredita-se que a avaliação da 

aprendizagem deve permitir ao aluno analisar e compreender seu desempenho, 

sentindo-se como parte do processo e não como excluído. Assim, a avaliação deve 

auxiliar na consolidação da aprendizagem e não ser uma ferramenta arbitrária contra 

quem está sendo avaliado.  

Nas palavras de Vasconcellos (1998, p. 92), “o erro mais comum que se 

pode cometer em relação à avaliação é utilizá-la como forma de punição”, pois em 

nada contribui para a aprendizagem e tampouco confere diagnóstico da caminhada 

do aluno rumo ao conhecimento que se pretende que ele atinja. 

Nesse sentido, avaliar pode ser considerado, dentro do processo de 

ensino-aprendizagem, peça chave, pois além de permitir a verificação de avanços, 

serve como referência para que os envolvidos saibam onde estão e onde querem 

chegar. 

Nota-se que a avaliação pode ser positiva se for utilizada de forma 

racional e com a finalidade de trazer informações em relação ao ensino e 

aprendizagem, mas pode também se mostrar como um dos problemas no 

enfrentamento da questão da retenção escolar, que na verdade se constitui como o 

reflexo da utilização de maneira equivocada da avaliação. 
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Conforme constatações feitas por Sousa (2012), no Brasil, mais da 

metade dos alunos não chega com idade correta ao final do ensino fundamental e, 

dentre aqueles que alcançam o último ano desse nível sem atrasos, grande parte 

não completa o ensino médio na idade correta, o que reforça o argumento de que “o 

problema de fluxo escolar no ensino médio deve-se predominantemente à 

repetência (e não à evasão), que ocorre principalmente ao longo do ensino 

fundamental.” (SOUSA 2012, p.36).  

Partindo dessa observação, Moura & Silva (2007) tem chamado a 

atenção quanto à racionalidade que tem orientando os processos de avaliação do 

ensino-aprendizagem de forma muito resistentes às mudanças em que se prioriza 

aproveitamento escolar mensurado em notas com finalidade de “revelar os 

incapazes, de castigar os inconsequentes e indisciplinados, punindo-os no final do 

período letivo com a reprovação”. (MOURA & SILVA, 2007, p.7).  

Por outro lado, ao falar em avaliação, em função da variedade de 

sinônimos que o termo remete, percebe-se que a mesma não se diz respeito 

somente a processo de ensino, mas constitui parte da atividade humana e 

evidentemente das diversas atividades profissionais. 

Segundo Vasconcellos (2009), 

 

O ato de avaliar na vida cotidiana dá-se permanentemente pela unidade 
imediata de pensamento e ação, a partir de juízos, opiniões assumidas 
como corretas e que ajudam nas tomadas de decisões. Ao fazer juízo 
visando a uma tomada de decisão, o homem coloca em funcionamento os 
seus sentidos, sua capacidade intelectual, suas habilidades, sentimentos, 
paixões, ideais e ideologias. Nessas relações estão implícitos não só 
aspectos pessoais dos indivíduos, mas também aqueles adquiridos em suas 
relações sociais. (VASCONCELLOS, 2009, p. 29).  
 

 

É importante notar que essas avaliações que acontecem na vida cotidiana 

diferem dos processos avaliativos presentes nas práticas pedagógicas, pois 

segundo Vasconcellos (2009), no cotidiano, vivenciam-se atividades avaliativas que 

servem a múltiplos propósitos e pressupostos, enquanto que na educação o 

processo avaliativo se constitui de análises de elementos envolvidos no contexto da 

aprendizagem dos alunos. 

De acordo com Sant’Anna (1995), 
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A avaliação escolar é o termômetro que permite confirmar o estado em que 
se encontram os elementos envolvidos no contexto. Ela tem um papel 
altamente significativo na educação, tanto que nos ariscamos a dizer que a 
avaliação é a alma do processo educacional. (SANT’ANNA,1995, p. 7). 

 

Há de se considerar que a avaliação da aprendizagem passou a ser vista 

como um mecanismo importante no processo de ensino/aprendizagem, sobretudo, a 

partir dos documentos institucionais produzidos nos últimos anos do século XX e 

início do século XXI, como, por exemplo, a lei no 9394/96. Por outro lado, a avaliação 

ainda pode ser vista por muitos como o ato de mensurar o conteúdo que foi 

aprendido pelo aluno, sendo utilizada muitas vezes de forma meramente 

quantitativa, tendo a nota como objetivo central sem contribuir com a qualidade da 

formação do aluno.  

No âmbito legal, tomando como referência as normas vigentes com 

suporte na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, percebe-se que ela dispõe em seu art. 24, inciso V, sobre a 

avaliação do rendimento escolar. Ao tratar do assunto, contempla a aceleração de 

estudos, a possibilidade de avanço na trajetória escolar e estudos de recuperação, 

porém sem especificar a proposta. 

Paralelamente, o parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara de 

Educação Básica nº 05 de sete de julho de 1997 foi proposto com intuito de 

regulamentar a proposta de verificação da aprendizagem de que trata o parágrafo 

anterior, afirmando que “a verificação do rendimento escolar permanece, como nem 

poderia deixar de ser, sob a responsabilidade da escola, por instrumentos previstos 

no regimento escolar e observadas as diretrizes da lei [...]”.  

Além disso, há ainda esclarecimento, no parecer do Conselho Nacional 

de Educação/Câmara de Educação Básica 05/97, de como deve ser organizado e 

verificado rendimento escolar:  

 

[...] se dá por meio dos instrumentos próprios, busca detectar o grau de 
progresso do aluno em cada conteúdo e o levantamento de suas 
dificuldades visando à sua recuperação. O controle de freqüência 
contabiliza a presença do aluno nas atividades escolares programadas, das 
quais está obrigado a participar de pelo menos 75% do total da carga 
horária prevista. (BRASIL, 1997). 

 

Como se pode ver, no que se refere à concepção de avaliação subjacente 

a LDB/96, considerando-se também o Parecer CNE/CEB nº05/97, pode-se inferir a 
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ênfase na avaliação como processo que busca identificar o grau de progresso do 

aluno em cada conteúdo e série, verificando, assim, o alcance de objetivos visados 

e, não necessariamente, restringir-se ao domínio de conteúdo. 

Em seguida, o CNE propôs o parecer nº12/97 com o propósito de oferecer 

à comunidade educacional envolvida com educação básica os esclarecimentos 

preliminares sobre a aplicação da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. No 

referido parecer, há clara intenção de não associar avaliação a uma função 

classificatória, que vise subsidiar a decisão de promoção ou retenção do aluno, 

conforme específica o trecho abaixo:  

 

[...] é importante assinalar, na nova lei, a marcante flexibilização introduzida 
no ensino básico, como se vê nas disposições contidas nos artigos 23 e 24, 
um claro rompimento com a “cultura da reprovação”. O norte do novo 
diploma legal é a educação como um estimulante processo de permanente 
crescimento do educando – “pleno desenvolvimento” – onde notas, 
conceitos, créditos ou outras formas de registro acadêmico não deverão ter 
importância acima do seu real significado. Serão apenas registros passíveis 
de serem revistos segundo critérios adequados, sempre que forem 
superados por novas medidas de avaliação, que revelem progresso em 
comparação a estágio anterior, por meio de avaliação, a ser sempre feita 
durante e depois de estudos visando à recuperação de alunos com baixo 
rendimento. (BRASIL, 1997). 

 

Analisando o disposto acima, percebe-se que a função da avaliação em 

destaque é acompanhar o desempenho escolar do aluno visando o seu progresso e 

crescimento e, apesar de não aparecer de forma explícita, a legislação mencionada 

acima remete ao uso dos resultados da avaliação para o replanejamento do trabalho 

educativo a partir de análise sobre as condições de ensino existentes no ambiente 

escolar, alertando-se para ações a serem desencadeadas na escola e não 

necessariamente apenas com os alunos 

Quanto aos princípios norteadores da avaliação, na lei e nos pareceres 

consultados há destaque para que a avaliação seja contínua e cumulativa com 

prevalência dos resultados obtidos no decorrer do período letivo.  

Em relação aos procedimentos de avaliação, é possível inferir que caberá 

ao professor decidir quais serão utilizados, uma vez que segundo a lei 9.394/96 é do 

professor a incumbência de zelar pela aprendizagem dos alunos, cabendo a União, 

em colaboração com os sistemas de ensino, assegurar o processo nacional de 

avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior.  
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É importante apreciar também que na LDB/96 é prevista a 

obrigatoriedade da escola e dos docentes garantirem estudos de recuperação para 

os alunos com atraso escolar nos artigos 12, 13 e 24. 

Assim, o artigo 12, inciso V, da referida lei, deixa de forma explícita o 

papel da escola em prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento. No artigo 13 também menciona o assunto, garantindo que a escola 

deve estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 

Posteriormente, o 24 trata dos critérios da verificação do rendimento escolar com 

destaque no inciso V, conforme segue: 

 

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 
1. avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 
resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 
aprendizado; 
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 
período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 
disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. (BRASIL, 
1996). 

 

O parecer CNE/CEB nº 05/97, já mencionado anteriormente, também ao 

tratar do assunto da recuperação, reitera que a escola deverá deslocar a preferência 

desse tipo de estudos de recuperação para o decurso do ano letivo, de forma que 

resulte em apreciável melhoria na progressão dos alunos com dificuldades, posto 

que há conteúdos nos quais certos conhecimentos se revelam muito importantes 

para aquisição de outros.   

A referida lei menciona também a importância dos estudos paralelos de 

recuperação, voltados para os alunos que permanecem com dificuldades onde, 

nesse caso, a escola poderá voltar a oferecê-los depois de concluído o ano ou 

período letivo regular os instrumentos previstos na proposta pedagógica e no 

regimento escolar.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) também mencionam a 

proposta de avaliação propondo superar a concepção tradicional de avaliação 

compreendendo-a como parte integrante e intrínseca do processo educacional, 

devendo acontecer de forma relacionada com oportunidades oferecidas, analisando 
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a adequação das situações didáticas propostas aos conhecimentos prévios dos 

alunos e aos desafios que estão em condições de enfrentar.  

Frente ao que a legislação vigente tem apontando em torno da avaliação, 

certamente as discussões em torno desse assunto vêm sendo compreendidas como 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem, criando meios para que o aluno 

possa ser responsabilizado pela sua aprendizagem escolar, melhore a sua 

motivação e autoestima, tome consciência do que sabe e do que não sabe e partilhe 

o que compreende com seus pares. Esse tipo de avaliação é denominada por 

Perrenoud (1999) de reguladora das aprendizagens. 

Nessa proposta de avaliação é valorizado não só conhecimentos que os 

alunos adquirem, mas também a capacidade de contribuir para a formação cidadã 

do aluno e sua inserção no mundo do trabalho, tendo, portanto, um caráter formativo 

com inclusão em seu processo aspectos como o saber ser, saber fazer e aprender a 

aprender, conforme aponta Delors (2000, p.76). 

Ao contrário da avaliação reguladora, tem-se a tradicional, que como 

abordado no início deste texto, de acordo com Luckesi (2008), possui função de 

exame e valoriza os aspectos cognitivos, cuja verificação dos resultados acontece 

por meio de provas orais ou escritas e com reprodução do que foi ensinado com 

finalidade classificatória. Nessa visão de avaliação, os alunos se tornam receptores 

dos saberes transmitidos e o professor, o centro das atenções. 

Levando a discussão para perspectiva mais qualitativa e formativa, que 

vigora nos dias atuais em decorrência da legislação e dos pressupostos teóricos 

recentes, pode-se dizer que a concepção qualitativa da avaliação se dá pela 

preocupação em dar ênfase no processo de ensino e aprendizagem como um todo.  

Para Luckesi (2002), a avaliação tem que servir para diagnosticar o 

estágio de aprendizagem em que se situa o aluno e possibilita que suas dificuldades 

sejam superadas por meio de um processo de ensino contínuo através da interação, 

da troca constante de conhecimentos e do aprimoramento dos saberes pelo 

educando e 

 

[...] deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do estágio 
de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar 
decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu 
processo de aprendizagem. Se é importante aprender aquilo que se ensina 
na escola, a função da avaliação será possibilitar ao educador condições de 
compreensão do estágio em que o aluno se encontra, tendo em vista poder 
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trabalhar com ele para que saia do estágio defasado em que se encontra e 
possa avançar em termos dos conhecimentos [...]. (LUCKESI 2002, p.81). 

 

Nesta mesma direção, Perrenoud (1993) define a avaliação como o 

processo que não se restringe exclusivamente em avaliar as aprendizagens de cada 

aluno para atribuir-lhe a nota, mas para também,  

 

[...] ajudar o aluno aprender e o professor a ensinar. A idéia base é bastante 
simples: a aprendizagem nunca é linear, procedem por ensaios, por 
tentativas e erros, hipóteses, recuos e avanços: um indivíduo aprenderá 
melhor se o seu meio envolvente for capaz de lhe dar respostas e 
regulações sob diversas formas [...]. (PERRENOUD (1993, p.173) 

 

Dessa maneira, de acordo com Perrenoud (1993), a avaliação deve 

fornecer ao professor meios para que possa refletir e analisar sobre o próprio 

trabalho e orientar suas práticas pedagógicas, o que vai muito além de dar notas, 

fazer médias, reprovar ou aprovar alunos, mas comprometer-se com o futuro, com a 

transformação, fundamentado no conhecimento da realidade.  

Na visão de Hoffmann (2009), uma boa avaliação é aquela que mais está 

próxima do aluno ou pelo menos deveria estar, abarcando todo o fazer pedagógico, 

sendo 

[...] uma ação ampla que abrange o cotidiano do fazer pedagógico e cuja 
energia faz pulsar o planejamento, a proposta pedagógica e a relação entre 
todos os elementos da ação educativa. Basta pensar que avaliar é agir com 
base na compreensão do outro, para se entender que ela nutre de forma 
vigorosa todo o trabalho educativo. (HOFFMANN, 2009, P. 17). 

 

Hadyt (1997) descreve as características da avaliação numa perspectiva 

formativa: 

 

[...] pode contribuir para o aperfeiçoamento da ação docente, fornecendo ao 
professor dados para adequar seus procedimentos de ensino às 
necessidades da classe. A avaliação formativa pode também ajudar a ação 
discente, porque oferece ao aluno informações sobre seu progresso na 
aprendizagem fazendo-o conhecer seus avanços, bem como suas 
dificuldades, para poder superá-las [...]. (HADYT, 1997, p. 292-293). 

 

Segundo a citação de Hadyt (1997), a avaliação com caráter formativo se 

dá pelos seguintes pontos: possibilita ao professor refletir e analisar o seu trabalho 

pedagógico em sala de aula, além de rever, investigar e aperfeiçoar constantemente 

a sua teoria e prática de acordo com as necessidades dos educandos, enquanto que 

para os alunos, o avaliar formativo permite informações sobre seu progresso na 
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aprendizagem, fazendo-o conhecer seus avanços e as dificuldades para poder 

superá-las. 

No que se referem aos instrumentos avaliativos na perspectiva da 

avaliação formativa, Cunha (2014) defende que esses necessariamente devem ser 

variados, destacando-se as provas, os seminários, as apresentações, entrevistas, 

observação, trabalhos, tarefas, exercícios em sala, autoavaliação, mapa conceitual, 

portfólio entre outros. Na análise de Cunha (2014), a ideia de diversificar os 

instrumentos de avaliação se dá pela necessidade de que se analise o aprendizado 

do aluno, já que isso acontece por meio de várias dimensões, atendendo os 

diferentes ritmos e formas de aprender de cada um.  

No que se refere à gestão escolar e sua relação com a avaliação da 

aprendizagem, as políticas públicas educacionais vêm valorizando essa relação 

como um meio que pode contribuir de forma significativa para a melhoria dos 

resultados da aprendizagem dos alunos.  

Pode-se dizer que o gestor é um fio condutor que estabelece relações 

entre a prática docente, a aprendizagem e a avaliação por meio da proposta 

pedagógica, a qual deve ser construída por todos os segmentos da comunidade 

escolar e que dá a direção política e pedagógica para o trabalho escolar. Vale 

ressaltar que na construção e articulação dos projetos educacionais, o gestor deve 

observar tanto os aspectos externos que são fundamentos, diretrizes, objetivos e 

métodos comuns criados pelo sistema educacional quanto também os aspectos 

internos, isto é, modo como as pessoas convivem no ambiente escolar, chamado 

também de cultura e clima escolar. 

Conforme Libâneo (2008, p. 10), “o modo como a escola funciona e 

desenvolve suas práticas de organização e gestão, faz diferença em relação aos 

resultados escolares”. No que diz respeito a essas práticas na gestão escolar, pode-

se citar a capacidade de liderança dos dirigentes, sobretudo, do diretor, da gestão 

participativa, da organização do ambiente, das relações entre a comunidade e 

outros. 

Luckesi (2011, p. 45) também corrobora com a ideia da importância da 

gestão na avaliação ao dizer que: 

 

 [...] a avaliação da aprendizagem escolar adquire seu sentido na medida 
em que se articula com o projeto pedagógico e com seu conseqüente 
projeto de ensino. A avaliação, tanto no geral quanto no caso específico da 



 

45 

 

aprendizagem, não possui uma finalidade em si; ela subsidia um curso de 
ação que visa construir um resultado previamente definido. (LUCKESI 2011, 
p. 45). 

 

É importante considerar que a forma como a escola se organiza em sua 

estrutura administrativa e política envolve uma gama de fatores importantes que 

determinam os rumos dos resultados. Com isso, algumas variáveis, presentes no 

cotidiano escolar, podem trazer implicações favoráveis ou não a esses resultados. 

Como exemplo, cita-se a articulação e desenvolvimento de formação continuada dos 

professores, as condições de trabalho, a orientação didática, dentre outros fatores 

que representam os condicionantes internos do desempenho dos alunos. 

Levando-se em conta as contribuições de Bordignon e Gracindo (2006, 

p.147), “a gestão transforma metas e objetivos educacionais em ações, dando 

concretude às direções traçadas pelas políticas”. Nesse sentido, é preciso que a 

gestão seja concebida não como uma atividade puramente técnica, mas como um 

processo político-administrativo contextualizado através do qual a prática social da 

educação é organizada, orientada e viabilizada.  

Para complementar a reflexão, Lima (2011), aponta a diferença entre o 

plano das orientações para a ação organizacional, que está relacionado às 

orientações legais, e o plano da ação organizacional, que ocorre a partir das práticas 

dos atores envolvidos. Em vista disso, na organização escolar, [...] “por mais 

poderosos que os controles político-administrativos possam ser, mesmo no contexto 

de uma administração burocrática centralizada, os atores educativos gozam sempre 

de uma certa autonomia.” (LIMA, 2011, p. 39). 

Tal autonomia, a que se refere o autor Lima (2011), tem relação com a 

avaliação da aprendizagem, manifestada na maneira como as decisões da proposta 

pedagógica são tomadas e articuladas pela gestão da escola, o que interfere nos 

resultados do processo de aprendizagem dos discentes. 

Tomando como base o que foi escrito e analisado ao longo deste capítulo, 

pode-se concluir que discutir assuntos como retenção escolar, propostas de 

avaliação da aprendizagem e até mesmo outros assuntos pertinentes ao tema como 

um processo complexo.  

Ao mesmo tempo, é necessário que se façam reflexões a esse respeito, 

haja vista o papel da educação enquanto direito igualitário dos sujeitos, cujas 

diferenças nas formas de aprender de cada um devem ser entendidas pela escola e, 
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especial, pela equipe gestora como uma demanda que deve ser orientada e 

viabilizada por ações da instituição para que os alunos possam obter meios de 

construir suas aprendizagens de forma digna e emancipatória. 

Vale ressaltar que quanto as explicações da retenção escolar no Brasil, 

os autores utilizados fazem um recorte mais específico em crianças. Porém, nesta 

pesquisa foram tomados como base de compreensão da temática, visto que há uma 

carência de estudos desta natureza voltados especificamente a alunos do ensino 

médio. 
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2  UM OLHAR SOBRE A ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR E A RETENÇÃO 

DISCENTE NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA VIGENTE 

 

Este capítulo visa apresentar uma reflexão da gestão escolar e da 

retenção discente à luz da legislação brasileira vigente com ênfase na Constituição 

Federal de 1988 e na LDB/96. O objetivo é mostrar como a retenção escolar vem 

sendo apresentada no conjunto das políticas públicas atuais e as perspectivas da 

gestão escolar no sentido de garantia do aprendizado dos alunos de forma que 

todos tenham acesso, permanência e saída com sucesso.  

As seções do capítulo elencam também a qualidade na educação 

brasileira, apresentando seus conceitos e aplicações com fundamento no ponto de 

vista teórico e normativo, além de fazer uma problematização entre os conceitos de 

eficiência e eficácia aplicados à educação. 

Além disso, o texto remete o leitor a perceber como a cultura 

organizacional do espaço escolar reflete na organização pedagógica e administrativa 

da instituição escolar e, consequentemente, nos resultados do processo de ensino-

aprendizagem. 

É importante salientar que a administração é uma necessidade primitiva, 

existente desde os tempos remotos e ao longo do seu desenvolvimento histórico 

adquiriu novo significado e novas associações. Nesse sentido, discutir a ação 

diretora no processo de desenvolvimento da educação brasileira requer 

compreender que assim como a educação teve um processo histórico, com a 

administração escolar não foi diferente, o que resultou nos últimos tempos na figura 

do gestor escolar.  

No início dos anos 80, tendo em vista que as lutas pela democratização 

da sociedade se fortaleceram, e, em meio aos movimentos em favor das eleições 

diretas para os cargos executivos, surgiram também manifestações para eleições 

diretas dos dirigentes de instituições de ensino, como também para a criação de 

colegiados escolares, eleitos pela comunidade, com o intuito de democratizar a 

gestão na escola, sendo contempladas na nova Constituição Federal de 1988. 

Assim, a Constitucional Federal de 1988 se constitui num importante 

progresso em matéria de proteção ao direito à educação frente as que a 

precederam, uma vez que inovou na definição e concepção do direito de acesso ao 
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ensino fundamental obrigatório e gratuito as mais diversas camadas da sociedade 

brasileira. 

Os artigos de 205 a 2013 da Constituição Federal discorrem sobre a 

forma de organização da educação básica, cujos princípios estão elencados no 

artigo 206 dessa Constituição, sendo: 

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano 
de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 
assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela 
União; 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade. (BRASIL, 1988). 

 

Como se pode perceber, os princípios da Constituição Federal de 1988 

denotam o papel do Estado pela existência digna do ser humano por meio de uma 

educação de qualidade, acessível e gratuita a todos, independentemente de 

quaisquer fatores ou condições, além de referir à gestão democrática e a 

diversidade de ideias e concepções do ser humano.  

Seguidamente, com a aprovação da LDB (1996), inaugurou-se um novo 

tempo na história da educação brasileira. Dentre as várias reformas a partir desse 

período, foi dado um novo enfoque para a organização escolar, propondo o 

fortalecimento da gestão democrática da escola pública já proposta em leis 

anteriores, tendo como principais instrumentos a participação da comunidade, 

autonomia e descentralização administrativa, a elaboração do Projeto Político e 

pedagógico no âmbito interno, escolha direta de diretores, dentre outros.  

 De acordo com o art. 21 da LDB (1996), a educação escolar compõe-se 

de: “I. Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio; II. “Educação superior”. (BRASIL, 1996). 

Ainda de acordo com a lei n.º 9.394/96, o ensino fundamental teria 

duração até 2005 de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública a partir dos 

sete anos de idade, com matrícula facultativa aos seis anos de idade. A referida lei 

previu também a oferta do ensino fundamental gratuita, inclusive também aos que a 

ele não tiveram acesso na idade própria. 
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Convém ressaltar que em 2006 o tempo de duração do Ensino 

Fundamental passou para nove anos, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, 

mediante a Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. 

O ensino médio, etapa final da educação básica, objetiva a consolidação 

e aprofundamento dos objetivos adquiridos no ensino fundamental. Tem a duração 

mínima de três anos, com ingresso a partir dos quinze anos de idade.  

Embora atualmente a matrícula nesse nível de ensino não seja 

obrigatória, a Constituição Federal de 1988 determina a progressiva extensão da 

obrigatoriedade e gratuidade da sua oferta.  

A educação superior tem, segundo a LDB (1996), dentre outras 

finalidades, as seguintes: o estímulo à criação cultural e o desenvolvimento do 

espírito científico e do pensamento reflexivo; incentivar o trabalho de pesquisa e 

investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da 

criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem 

e do meio em que vive.  

Ela abrange cursos sequenciais nos diversos campos do saber, cursos de 

graduação e pós-graduação. O acesso à educação superior ocorre a partir dos 18 

anos e o número de anos de estudo varia de acordo com os cursos e sua 

complexidade.  

No que se refere às modalidades de ensino que permeiam os níveis 

anteriormente citados, segundo Brasil (1996), tem-se: Educação especial, Educação 

de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Educação Indígena. 

 A educação especial é oferecida, preferencialmente, na rede regular de 

ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.  

A Educação de jovens e adultos, por sua vez, é destinada àqueles que 

não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na 

idade própria.  

Já a Educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, 

ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva. É destinada ao aluno matriculado ou egresso do 

ensino fundamental, médio e superior, bem como ao trabalhador em geral, jovem ou 

adulto.  

A Educação Indígena tem como objetivo propiciar às populações 

indígenas, além do acesso aos conhecimentos universais, promover a afirmação das 
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identidades étnicas, a recuperação da memória histórica, interculturalidade e a 

valorização da língua materna. 

Nesse prisma, a educação é organizada por meio de três sistemas de 

ensino: federal, estadual e municipal, cujas regras deverão ser estabelecidas por 

seus respectivos órgãos normativas. Legalmente, os municípios não estão mais 

subordinados aos sistemas estaduais. No entanto, a LDB (1996) abre a 

possibilidade de os municípios que não quiserem criar os seus sistemas de ensino e 

seus órgãos normativos optarem por se integrar ao sistema estadual de ensino ou 

compor, com ele, um sistema único de Educação Básica.  

Quanto à administração, a LDB (1996) remete para os sistemas de ensino 

os Conselhos Federal, Estadual e Municipal de Educação, que são responsáveis por 

refletir sobre questões relativas à organização e planejamento da educação, dentre 

outras atribuições. 

Conforme o Plano Nacional de Educação (2001), as funções do Conselho 

Federal são: orientar o processo de discussão e de elaboração dos Planos de 

Educação de cada esfera; estudar e sugerir medidas que visem à expansão e ao 

aperfeiçoamento do ensino; deliberar sobre políticas, planos e programas referentes 

à política educacional; estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração 

dos planos e programas educacionais; deliberar sobre alterações no currículo 

escolar, respeitando o disposto na LDB, entre outros.  

Observando os pressupostos na legislação acima, cada sistema de 

ensino organiza uma estrutura administrativa de ordem interna no sentido de definir 

e dispor de funções que assegurem o funcionamento de cada escola. Essa estrutura 

organizacional geralmente não é fixa, mas em se tratando de escolas públicas, em 

linhas gerais, não fogem à estrutura apresentada nos parágrafos seguintes. 

Como afirma Libâneo (2002), a estrutura básica da administração de uma 

escola é composta pelo diretor escolar e, além deste, tem-se o Conselho de Escola, 

que em alguns lugares é também conhecido como “colegiado” com a função de 

democratizar as relações de poder e também com atribuições consultivo-

deliberativas e fiscais em âmbito pedagógico, administrativo e financeiro, além de 

auxiliar o trabalho dos gestores. Sua composição prevê a participação dos docentes, 

especialistas em educação, funcionários, pais e alunos.  

O setor técnico-administrativo corresponde ao atendimento dos objetivos 

e funções da escola, estando inserido dentro dele a secretaria escolar, que é 
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responsável pela documentação, escrituração, funcionários e alunos. Responde pelo 

atendimento ao público, funções destinadas a registros, comunicados e expedições 

para o desenvolvimento escolar. Dentro de suas características, a secretaria é 

responsável pela admissão e saída dos alunos, organização dos prontuários para o 

funcionamento escolar. 

Os auxiliares de serviços gerais também compõem a estrutura atual das 

escolas e, por sua vez, cuidam da conservação e limpeza do prédio, instalações e 

equipamentos, execução de pequenos consertos, vigilância e outros serviços 

rotineiros, além de orientar os alunos nas normas disciplinares e atender solicitação 

de professores para encaminhamento de alunos e material escolar.  

Há também o Setor Pedagógico, que compreende as atividades 

pedagógicas e orientação educacional. Suas principais atribuições são avaliar e 

assessorar as atividades pedagógicas e curriculares, supervisionar e apoiar os 

professores, prestando assistência pedagógica e didática.  

Compõe ainda a estrutura das escolas o Conselho de Classe, composto 

normalmente por professores, pelo diretor da Escola, pelo coordenador pedagógico 

e por alunos. É responsável por decidir sobre as ações em relação ao rendimento 

dos alunos, à promoção ou reprovação, à melhoria na qualidade dos serviços 

educacionais e desempenho escolar dos alunos.  

Já o Corpo Docente é a equipe constituída pelos professores em 

exercício na escola com a função de realizar processo de ensino-aprendizagem e 

construção do conhecimento na perspectiva de diversos métodos adotados por 

estes.  

No caso específico do IFNMG/Campus Almenara, o atual corpo docente 

conta com diversos professores que atuam nos núcleos de conteúdo básico e 

técnico, composto em sua maioria por mestres e doutores. Apesar disso, ressalta-se 

que muitos, por ser das áreas técnicas, não possuem licenciatura, o que pode 

dificultar o desenvolvimento pedagógico das aulas. 

Esta estrutura básica apresentada por Libânio tem certa proximidade com 

o IFNMG/Campus Almenara, porém, em função de suas especificidades, tem-se 

uma estrutura maior, contemplando outros setores e núcleos de trabalho, conforme 

mostra o organograma abaixo: 
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Figura 1 - Organograma do IFNMG/Campus Almenara. 

                 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: PDI/2014, p. 192. 

 

Em referência à retenção escolar em termos de legislação, é importante 

notar que apesar da Constituição Federal de 1988 não ter tratado diretamente sobre 

este assunto, os princípios como igualdade de condições e padrão de qualidade 

caracterizam a preocupação do Estado com a garantia do aprendizado dos alunos 

de forma que todos tenham acesso e permanência com sucesso. 

Já na LDB/96 tem-se uma grande preocupação com os reflexos da 

retenção no que se refere à qualidade do ensino. Em seu artigo 23, a citada lei diz 

que 

a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-
seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 
forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar. (BRASIL, 1996). 

 

Como se pode observar, se nenhuma dessas formas descritas acima 

interessarem à escola e ao sistema, a LDB/96 deixa claro que pode haver uma 

forma diversa de organização, desde que se atenda o interesse do processo de 

aprendizagem, sendo em função desse objetivo que se devem definir os meios, 

estratégias e formas de organização.  

Outro apontamento que a LDB/96 atual faz nesse sentido é sobre a 

verificação do rendimento escolar dos alunos que deve ser por meio de critérios de 
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avaliação contínua e cumulativa do desempenho com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos. 

Por outro lado, ao tratar das garantias no artigo 4º, a LDB privilegia a 

capacidade do aluno, mesmo em detrimento da formalidade, e proíbe a promoção 

dos alunos que não tiveram aproveitamento na série ou fase anterior. No artigo 24, 

volta a enfatizar a importância do bom aproveitamento do aluno para fins de 

promoção ao afirmar que a classificação por promoção dar-se-á para os alunos que 

cursarem com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola (art. 24, II, 

a). 

Outro ponto importante é o Parecer CNE/CEB Nº 11/2010, publicado no 

D.O.U no dia 9/12/2010, e a Resolução CNE/CEB Nº 07/2010 de 14 de dezembro de 

2010, os quais recomendam enfaticamente que os três primeiros anos do Ensino 

Fundamental seja organizado em um único ciclo pedagógico, mesmo para as 

escolas que praticam o sistema seriado, o que significa dizer que nesses anos 

iniciais do Ensino Fundamental não haverá retenção dos alunos. 

A justificativa para não haver retenção nos três primeiros anos do ensino 

fundamental, segundo CNE/CEB Nº 11/2010, é de que esta medida não se trata de 

promoção automática e, para isso, as escolas devem construir estratégias 

pedagógicas para recuperar os alunos que apresentarem dificuldades no seu 

processo de construção do conhecimento.  

É importante sinalizar que para fortalecer o conjunto de estratégias do 

processo de ensino aprendizagem e possibilitar a promoção dos alunos com 

sucesso tanto a constituição federal quanto a LDB introduziram o modelo 

democrático nas formas de organização escolar, encontrando-se suporte no caso da 

Constituição Federal de 1988, no capítulo III, que se intitula “Da Educação, da 

Cultura e do Desporto” no artigo 206, item VI “gestão democrática do ensino público, 

na forma da lei; e no Item VII – “garantia de padrão de qualidade” (BRASIL, 1988). 

Já a LDB apresenta a gestão democrática no seu inciso VIII do artigo 3º, 

que define os princípios com base nos quais será ministrado o ensino, encontrando-

se neste caso a “gestão democrática do ensino público [...]”. A segunda referência 

da LDB está posta em seu artigo 14, ao descrever que 

 

os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios: I) participação dos profissionais da 
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educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II) participação 
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
(BRASIL, 1996). 

 

Ainda fazendo referência à Lei de Diretrizes de Bases, a terceira 

referência do documento sobre gestão democrática encontra-se no artigo 56 e seu 

parágrafo único, que trata da educação superior, quando estabelece que “as 

instituições de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, 

assegurada à existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os 

segmentos da comunidade institucional, local e regional”. (BRASIL, 1996). 

Um aspecto importante a ser analisado na LDB é que com a incorporação 

do processo democrático na educação, o conceito de administração escolar foi 

redefinido para gestão escolar, passando a ser sinônimo de ambiente autônomo e 

participativo, o que implica trabalho coletivo e compartilhado por várias pessoas para 

atingir objetivos comuns. 

Nessa perspectiva de organização e gestão escolar, todos os atores 

sociais - diretores, coordenadores, professores, pais, alunos etc. - são considerados 

sujeitos ativos do processo de forma que sua participação no processo deve 

acontecer de forma clara e com responsabilidade.  

Na compreensão de Ferreira (1999, p. 11), “participar significa estar 

inserido nos processos sociais de forma efetiva e coletiva, opinando e decidindo 

sobre planejamento e execução”. Tanto essa autora quanto Araújo (2003) afirmam 

que o ato de participar pode ser expresso em diversos níveis ou graus, desde a 

simples informação, avançando para opinião, voto, proposta de solução de 

problemas, acompanhamento e execução das ações, e que deve gerar um 

sentimento de co-responsabilidade sobre as ações. 

No dizer de Gadotti (1988), uma escola pública popular e democrática 

requer a democratização de sua gestão, a democratização do acesso e uma nova 

qualidade de ensino, que recoloque a questão da função social da escola. 

Nesse contexto de gestão escolar, o diretor deixa de ser alguém que tem 

a função de fiscalizar e controlar para ser 

 

[...] um gestor da dinâmica social, um mobilizador, um orquestrador de 
atores, um articulador da diversidade para dar unidade e consistência, na 
construção do ambiente educacional e promoção segura da formação de 
seus alunos. (LUCK, 2012, p. 16). 
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Some-se a isto 

 

[...] o diretor coordena, mobiliza, motiva, lidera, delega aos membros da 
equipe escolar, conforme suas atribuições específicas, as responsabilidades 
decorrentes das decisões, acompanha o desenvolvimento das ações, presta 
contas e submete à avaliação da equipe o desenvolvimento das decisões 
tomadas coletivamente. (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2003, p. 335). 

 

Conforme pontua Libâneo e demais autores, a nova concepção de gestão 

requer a necessidade de qualificação e profissionalização das pessoas envolvidas 

na atividade da gestão escolar como condição para a melhoria da qualidade da 

educação básica. 

Desse modo, o gestor escolar deve atuar como líder, ou seja, formar 

pessoas que o acompanhem em suas tarefas e prepará-las para serem abertas às 

transformações. Para isso, necessita ter motivação, responsabilidade, dinamismo, 

criatividade e capacidade de atender às necessidades mais urgentes, assumindo a 

direção como um membro ativo da comunidade escolar. 

Para Vieira (2007), a constituição federal de 1988 remete para um estado 

social e democrático de direito que além de inovador, busca traçar novos caminhos 

à administração pública brasileira ao entender que a democracia é o modelo mais 

adequado para atender as necessidades da sociedade atual pelas vias da 

participação popular na tomada de decisões. 

Nessa lógica da incorporação do pensamento democrático no Brasil e, em 

especial, na gestão pública, é inegável que os mecanismos da democracia 

provocaram a redefinição do papel do Estado na sociedade brasileira, apontando-se 

para os princípios de um novo serviço público, que, segundo Denhardt (2004), dá-se 

em servir os cidadãos, e não tê-los apenas como consumidores, pensar 

estrategicamente, agir democraticamente, servir ao invés vez de dirigir, dar valor às 

pessoas e não apenas a produtividade. 

Do ponto de vista de Castro (2009), a gestão escolar democrática vem 

sendo colocada em discussão desde os anos de 1930, no movimento dos pioneiros 

da Escola Nova, ocasião em que já manifestava a participação efetiva da 

comunidade escolar como estratégia da democratização da educação, tendo 

avanços de forma significativa ainda que em meio à ditadura militar nas décadas e 

1960 e 1970. 
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É importante deixar claro que a escola nova foi um movimento de 

renovação do ensino, especialmente, na Europa, na América e no Brasil, que surgiu 

no fim do século XIX e início do século XX, cujo ideário era contrapor o que era 

considerado tradicional e, consequentemente, centrar o aluno nas relações de 

aprendizagem, a cientificidade do processo de ensino-aprendizagem e o respeito 

dos saberes e fazeres sociais e cognitivos dos alunos. 

É importante deixar claro que a democratização da gestão escolar não 

tem um fim em si mesmo e nem é suficiente para a conquista dos objetivos 

educacionais postos na legislação vigente. Entretanto, é um meio para que a escola 

realize o seu trabalho oferecendo um ensino de qualidade, colocando a função 

social da escola como pilares de sustentação para a construção de uma escola 

diferente com justiça e inclusão social. 

Na visão de Gadotti, 

  

As associações, os sindicados e os partidos são vitais para conquistar uma 
sociedade democrática. Essa formação deve fazer parte do novo currículo. 
As classes dominantes, em nome de uma especificidade metafísica da 
escola, repudiam a formação sindical e partidária nas escolas, porque tem 
medo da democracia: tem medo que a escola desvende os mecanismos de 
exploração. A nova escola latino-americana deverá ousar formar a 
consciência crítica e, ao mesmo tempo, criar os mecanismos de superação 
da dependência e da exploração: consciência + organização. A formação da 
consciência crítica é insuficiente. Para mudar é preciso força e os oprimidos 
só serão fortes se forem organizados. A história da luta dos trabalhadores 
por sindicatos livres, suas associações e seus partidos é a história da luta 
pela democracia. Esta lição de democracia precisa ser ensinada nas 
escolas se quisermos formar pessoas democráticas. (GADOTTI, 1988, P. 
2). 

 

Ao falar sobre os elementos que dificultam a democracia no interior da 

escola, Paro (1998) aponta, como um deles, a sociedade, cuja tradição e 

organização é extremamente autoritária e 

  

[...] não por acaso, articulada com interesses autoritários de uma minoria, 
orienta-se na direção oposta à da democracia. Como sabemos, os 
determinantes econômicos, sociais, políticos e culturais mais amplos é que 
agem em favor dessa tendência, tornando muito difícil toda ação em sentido 
contrário. Entretanto, sabemos também que a realidade social está repleta 
de contradições que precisam ser aproveitadas como ponto de partida para 
ações com vistas à transformação social. O que não se pode é tomar os 
determinantes estruturais como desculpa para não se fazer nada, 
esperando-se que a sociedade se transforme para depois transformar a 
Escola. Sem transformação na prática das pessoas não há sociedade que 
se transforme de maneira consistente e duradoura. É aí, na prática escolar 
cotidiana, que precisam ser enfrentados os determinantes mais imediatos 
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do autoritarismo enquanto manifestação, num espaço restrito, dos 
determinantes estruturais mais amplos da sociedade. (PARO, 1998, P. 19) 

 

Diante do exposto, pode-se afirmar que a gestão democrática instalada, 

sobretudo, a partir da constituição de 1988, caminhou-se por um horizonte em que 

foi necessário adequar a sua proposta de gestão mais centralizadora com 

participação da sociedade na resolução de problemas de forma restrita e pontual, 

bem como o controle da eficiência e eficácia por meio de dados puramente 

estatísticos para um modelo em que se preze pela participação social e cidadã como 

parte do projeto político-social e pedagógico, pautado por critérios de legitimidade na 

participação popular. 

Além disso, a gestão democrática centra-se nos colegiados da escola e 

na participação da comunidade. Nesse caso, significa discutir efetivamente os rumos 

da instituição, acrescentando também que, na gestão democrática, as metas e 

objetivos devem expressar não apenas resultados quantitativos, mas, sobretudo, 

qualitativos.  

Em termos mais amplos, há de sustentar-se que, na linha da gestão 

democrática, a qualidade da educação se conquista com medidas efetivas em prol 

da autonomia, gestão compartilhada, financiamento público e formação de 

professores, membros da gestão e demais servidores administrativos.  

 

2.1 A qualidade na educação brasileira: contexto e concepções 
 

No Brasil, as reflexões sobre o tema qualidade da educação têm uma 

origem que remonta os anos de 1930 quando o país passou por diversas 

transformações políticas, econômicas e sociais em decorrência da transição de uma 

sociedade pré-capitalista, agrário-comercial para uma sociedade urbanoindustrial, 

ensejando uma maior demanda pela educação, uma vez que ela representava as 

pessoas um meio de conquista profissional e acesso a posições socialmente 

valorizadas. 

Originalmente, o termo qualidade tem origem do Latim “qualitas” e, para 

Ferreira (1975) significa jeito de ser, atributo ou condição do estado das coisas ou 

pessoas, bem como a capacidade de distinguir uma coisa da outra.  

Em termos gerais, definir qualidade é um exercício complexo e 

desafiador, pois varia de acordo com a área de estudo, do tempo histórico em que 
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se faz a reflexão e da cultura. Os autores Reeves e Bednar (1994) concordam com 

essa afirmação anterior ao dizer que não existe definição global de qualidade e as 

diferentes definições surgem em diferentes circunstâncias em que o termo é 

utilizado. 

Segundo Gomes (2004), a qualidade é fácil de reconhecer, mas é difícil 

definir. Nesse sentido, recorrendo-se ao dicionário Houaiss, o termo qualidade 

significa propriedade pela qual algo ou alguém se individualiza, distinguindo-se dos 

demais. Significa também a maneira de ser, essência, excelência, virtude, talento, 

grau de perfeição, de precisão, de conformidade a certo padrão, grau negativo ou 

positivo de excelência.   

No dizer de Davok (2007), uma educação de qualidade vai desde aquela 

que possibilita o domínio eficaz dos conteúdos ou que possibilita a aquisição de uma 

cultura científica ou literária até aquela que desenvolve a capacidade de servir ao 

sistema produtivo ou que promove o espírito crítico e fortalece o compromisso para 

transformar a realidade social. 

Sander (2002) detalha o conceito de qualidade no contexto da 

Administração da Educação fundamentando-se na compreensão da concepção de 

qualidade da educação como importante para desconstrução e reconstrução das 

práticas tradicionais e burocráticas acumuladas historicamente na administração de 

instituições educativas, voltando-se para uma dimensão mais efetiva, estratégica, 

humana e diversificada, conforme os fins da educação. 

Com isso, a qualidade da educação remete diretamente ao atendimento 

dos seus fins e objetivos e, com isso, é evidente que variando as finalidades da 

educação, modifica-se também as referências da qualidade, tidas como meios e 

como padrão para a eficiência e eficácia, conceitos que serão discutidos mais 

adiante neste texto. 

Em adição ao exposto sobre qualidade na educação, a Unesco (2007) 

reitera que: 

 

As qualidades que se exigem do ensino estão condicionadas por fatores 
ideológicos e políticos, pelos sentidos que se atribuem à educação num 
momento dado e em uma sociedade concreta, pelas diferentes concepções 
sobre o desenvolvimento humano e a aprendizagem, ou pelos valores 
predominantes em uma determinada cultura. Estes valores são dinâmicos e 
mutantes, razão por que a definição de uma educação de qualidade 
também varia em diferentes períodos, de uma sociedade para outra e de 
grupos para outros. (UNESCO/OREALE, 2007, p. 29). 
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Silva (2008) também argumenta sobre a qualidade ao afirmar que uma 

escola de qualidade não significa a comprovação de suas reais características, já 

que a interpretação desse conceito se dá a partir de certas condições históricas, 

culturais e sociais, baseados na relação entre os sujeitos e aquilo que é qualificado. 

No ordenamento jurídico, a qualidade é incorporada em alguns 

documentos importantes, como na Constituição Federal de 1988, na LDB (lei no 

9394/96), no Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014), 

dentre outros.  

Na Constituição de 1988, o tema qualidade aparece várias vezes com 

ênfase em quatro artigos. Inicialmente, no artigo 206 inciso VII, a “a garantia de 

padrão de qualidade” foi consagrada como um princípio de ensino. No inciso II do 

artigo 209, há a consagração de que as condições de ensino ministrado pela 

iniciativa privada devem contar com avaliação de qualidade pelo poder público.  

Em seguida, no artigo 211, ao tratar do regime de colaboração entre 

União, estados, distrito federal e municípios, o texto promulga que “a União [...] 

exercerá em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a 

garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade 

do ensino mediante assistência técnica e financeira” aos entres federados. 

Posteriormente, no artigo 214, a Constituição Federal faz referência ao Plano 

Nacional de Educação, especificando que ele deve conduzir à qualidade do ensino 

por meio da articulação e desenvolvimento dos diversos níveis do ensino.  

Nota-se que a assembleia constituinte de 1988 faz uma expressiva 

menção à importância da qualidade da educação, tratando-a como um princípio 

básico do ensino a ser ministrado, e, garantindo, com isso, o direito à educação com 

“padrão de qualidade” para todos.  

Em torno da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96), a 

garantia de padrão mínimo de qualidade foi reafirmada no artigo 3o, inciso IX. Além 

disso, o artigo 4o também faz referência ao assunto ao elencar as garantias do 

Estado com a educação, sendo: 

Garantia de padrões mínimos de qualidade de ensino definido como a 

variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. (BRASIL, 1996) 

No artigo 7º, inciso II da mesma lei (LDB), também é feita referência à 

qualidade da educação, impondo a avaliação da qualidade como uma das condições 
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para o ensino ministrado pela iniciativa privada. Posteriormente, o artigo 9º (inciso 

VI) discorre sobre o papel da União de “assegurar processo nacional de avaliação 

do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração 

com os sistemas de ensino, objetivando a definição e a melhoria da qualidade do 

ensino”. 

A noção de qualidade é novamente mencionada no Título VII, que trata 

dos recursos financeiros. No artigo 70 (inciso IV), relaciona às despesas de 

manutenção e desenvolvimento do ensino a partir de “levantamentos estatísticos, 

estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à 

expansão do ensino”. 

Os artigos 74 e 75 também avançam na questão da qualidade afirmando 

que o padrão mínimo de oportunidades educacionais deve ser capaz de assegurar 

ensino de qualidade, cuja ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados 

deve corrigir progressivamente as divergências entre o acesso e a garantia do 

padrão de qualidade do ensino. 

No que se refere ao Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), este 

também foi marcado pela preocupação com a qualidade da educação, conferindo 

em suas diretrizes apresentadas no art. 2º elementos relacionados à concepção de 

qualidade numa perspectiva social: 

 

a erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento escolar; 
superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; melhoria 
da qualidade da educação; formação para o trabalho e para a cidadania, 
com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a 
sociedade; promoção do princípio da gestão democrática da educação 
pública; promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 
estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 
como proporção do Produto Interno Bruto – PIB, que assegure atendimento 
às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 
valorização dos (as) profissionais da educação; promoção dos princípios do 
respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 
socioambiental. (BRASIL, 2014). 
 

Tendo em vista o disposto no Plano Nacional de Educação (2014), a 

qualidade aparece relacionada a resultados de instrumentos educacionais a serem 

conquistados, além de direcionar o conceito de qualidade a uma tendência mais 

social, no sentido de que a mesma deve colaborar na construção de uma sociedade 

mais inclusiva, solidária e justa. 
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Outra apreciação da noção de qualidade na legislação brasileira está 

incluída na lei 11.494/2007, que trata do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica 

(Fundeb), assegurando o padrão mínimo de qualidade definido nacionalmente com 

base em repasse de recursos financeiros da União, redistribuídos de acordo com a 

proporção de matrículas nas redes estaduais e municipais de ensino público.  

Vale ressaltar que ao valorizar o repasse dos insumos financeiros pela 

União, o Fundeb primou pela universalização do ensino fundamental e médio. 

Paralelo a isso, propôs-se que os investimentos financeiros tivessem reflexos na 

qualidade da educação, especialmente, a educação pública básica, sendo 

imprescindível a necessidade de se aumentar a carga horária diária dos alunos, 

investindo-se na qualidade do material didático e na formação do professorado. 

Uma análise muito importante quando se discute a questão da qualidade 

da educação é a forma de utilização das ferramentas qualitativas e quantitativas 

para aferir seus resultados, apresentando, muitas vezes, divergência na relação aos 

dois conceitos dependendo da forma metodológica em que as informações foram 

extraídas. 

Para Saraiva (2004) dada a óbvia importância destes temas (aspectos 

qualitativos e quantitativos na educação), torna-se claro que um movimento 

educativo preocupado com o desenvolvimento do sistema de ensino terá de 

compreender a relação dos aspectos quantitativos e qualitativos de forma a integrar 

políticas de promoção de igualdade de oportunidades e de promoção de qualidade, 

fazendo a respectiva avaliação dessas políticas. 

Em uma análise mais pedagógica do termo, na ferramenta quantitativa, 

raramente o aluno participa ou pode discutir seus resultados. Não exercita a 

autoavaliação e se o faz, ela é desconsiderada. Sendo assim, na avaliação 

quantitativa, preocupa-se com quantidade, com notas, com o objetivo de classificar o 

aprendizado do aluno após a aplicação de algum instrumento de avaliação, 

resultando em dados estatísticos ou até mesmo orçamentários. 

Em consequência, especialistas alertam que números não permitem 

analisar o processo de aprendizagem do aluno e qual caminho ele percorreu para 

chegar àquele resultado que lhe foi atribuído, pois seu aprendizado, na maioria das 

vezes, dá-se ao longo do processo formativo.  
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No caso dos aspectos qualitativos, em uma perspectiva mais educacional, 

os especialistas referem-se à adequação dos programas ao processo de avaliação, 

ao grau de participação, à capacidade de inovação, à interação com a comunidade 

envolvente, ao censo crítico produzido sobre as classificações dos alunos nas 

avaliações, ao clima e ao nível de satisfação dos diversos intervenientes no 

processo. 

Percebe-se falta de clareza na compreensão do conceito dos aspectos 

qualitativos, que, por sua vez, por lei, deve ser preponderante nos resultados da 

avaliação. Como esclarece Hoffmann (2009), analisar aspectos qualitativos do 

desempenho do aluno não é o mesmo que analisar suas atitudes e comportamentos 

na escola.   

Avaliar sob o aspecto qualitativo significa observar e interpretar de forma 

consistente a manifestações do aluno, o que vai muito além dos sinais de “mais ou 

menos” que o aluno recebe pelas suas atitudes ou da pontuação atingida em suas 

atividades de aprendizagem.  

Por outro lado, ao mesmo tempo em que os aspectos qualitativos devem 

ser preponderantes nas avaliações, sejam elas no que diz respeito ao 

aproveitamento da aprendizagem dos alunos ou nas práticas da gestão, não se 

pode excluir desse processo as metodologias quantitativas, haja vista que há 

problemas educacionais que para sua contextualização e compreensão necessitam 

ser qualificados através de dados quantitativos. 

Como exemplo disso, pode-se citar a análise da questão do 

analfabetismo no Brasil e discutir políticas em relação a esse problema sem ter 

dados sobre seu volume e a sua distribuição conforme algumas variáveis como 

gênero, idade, condição socioeconômica, região geográfica e outras em que os 

números se tornam muito importantes. 

Nessa perspectiva, ao utilizar dados quantitativos, o interessante é utilizar 

ferramentas bem elaboradas para buscar os números com boas perguntas, as quais 

possam guiar as análises e interpretações dos problemas e, consequentemente, 

obter tratamentos estatísticos, o que possibilitará interpretações qualitativamente 

significativas a partir das análises numéricas.  

Sob essa análise, a combinação desse tipo de dados quantitativos com 

dados oriundos de metodologias qualitativas pode vir a enriquecer a compreensão 

de fatos e processos educacionais a partir do esforço de quem os analisam a fim de 
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dar sentido ao material levantado e analisado com subsídios concretos para a 

compreensão dos fenômenos educacionais indo além dos casuísmos. Além disso, é 

inegável que a junção quali-quantitativa condicionada a uma racionalidade 

fundamentada em sólido apoio teórico sobre seus dados contribui para a produção e 

enfrentamento de políticas educacionais e para planejamento e gestão da educação, 

podendo ainda orientar ações pedagógicas de cunho mais geral ou específico. 

Em tese, tendo em vista os vários fatores que podem ser considerados 

indispensáveis para uma educação escolar de qualidade, assim como são profundos 

e diversificados os aspectos que podem levar a uma compreensão consistente da 

problemática em razão da multiplicidade de significados do que seja uma boa 

educação ou uma escola de qualidade, significa dizer também que não há um único 

método ou caminho construído para se chegar à qualidade até porque de modo 

geral as escolas de boa qualidade são produzidas em realidades e em condições 

objetivas bastante diferenciadas.  

 

2.1.1 Eficiência e Eficácia Escolar 

 

Prosseguindo na linha de análise da qualidade na educação e, em meio 

às demandas cada vez maiores por melhores resultados nos processos 

pedagógicos e de gestão, é necessário se ater a dois conceitos que estão 

diretamente associados a esse assunto: a eficiência e eficácia escolar. 

De forma geral, a eficiência e eficácia são dois termos que se diferenciam 

entre si de maneira muito sutil. Enquanto que a eficiência se ocupa dos meios para 

atingir o que se pretende, a eficácia pode ser definida como o resultado, o 

atendimento dos objetivos, isto é, o cumprimento da missão. Assim, a eficiência é 

alcançada quando se atinge os objetivos satisfatórios no processo ensino-

aprendizagem e quando se atende as necessidades da sociedade em geral e do 

aluno em particular. Dessa forma, um profissional pode ser eficiente, mas não ser 

eficaz. Entretanto, muito dificilmente, ele será eficaz se não for eficiente, pois quem 

é eficiente segue uma lógica no sentido de fazer corretamente as atividades. 

Todavia, há possibilidade de fazer as coisas de maneira eficiente, mas a missão não 

ser cumprida, de a coisa certa não ser alcançada e, com isso, não obter eficácia. 
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Para Sander (1995), a eficiência em uma lógica mais economicista está 

ligada à produtividade, logo, é eficiente aquele que produz o máximo com o mínimo 

de desperdício, de custo e de esforço. No contexto da educação, a eficiência está 

relacionada com a qualidade da educação, no sentido de atendimento dos 

propósitos, isto é, o meio para se atingir os resultados e metas propostas, cujas a 

políticas e práticas internas seacrescenta ao aprendizado do aluno. 

Brooke (2011) concorda com a definição anterior e acrescenta que uma 

educação eficiente se traduz em aquela que ensina os conteúdos curriculares, mas 

sem se preocupar com o desempenho do conjunto dos alunos, com a formação de 

valores, ética, cidadania e a criação de oportunidades. 

No caso específico da educação, a eficácia escolar refere-se à 

capacidade que as escolas possuem para influir no desenvolvimento dos alunos 

após o cumprimento dos objetivos traçados. Com isso, diferentemente da linha 

economicista, a eficácia no sentido pedagógico visa analisar quais processos 

resultam em melhores objetivos de forma a melhorar o desempenho do conjunto dos 

alunos e diminuir o efeito das desigualdades associadas ao gênero, raça/cor ou nível 

socioeconômico. 

Com o intuito de definir e clarear o conceito de eficácia escolar, Sammons 

(2008) apresenta onze fatores para escolas serem efetivamente consideradas 

eficazes: 

 

1. Liderança profissional: firme e objetiva; um enfoque participativo; um 
profissional que lidera. 2. Objetivos e visões compartilhados: unidade de 
propósitos; prática consistente; participação institucional e colaboração. 3. 
Um ambiente de aprendizagem. 2. Um ambiente ordenado; um ambiente de 
trabalho atraente. 4. Concentração no ensino e na aprendizagem: 
maximização do tempo de aprendizagem; ênfase acadêmica; foco no 
desempenho. 5. Ensino e objetivos claros: organização eficiente; clareza de 
propósitos; aulas bem estruturadas; ensino adaptável. 6. Altas expectativas: 
altas expectativas em geral; comunicação de expectativas; fornecimento de 
desafios intelectuais. 7. Incentivo positivo: disciplina clara e justa; feedback. 
8. Monitoramento do desempenho do aluno; avaliação do desempenho da 
escola. 9. Direitos e responsabilidades do aluno; aumentar a auto-estima do 
aluno; posições de responsabilidade; controle dos trabalhos. 10. Parceria 
casa-escola: envolvimento dos pais na aprendizagem de seus filhos. 11. 
Uma organização orientada à aprendizagem; desenvolvimento de pessoal 
baseado na escola. (SAMMONS, 2008, p. 351). 

 

Os autores Alves e Franco (2008, p. 494) agruparam em cinco categorias 

os fatores que conduzem uma escola com eficácia: “recursos escolares, organização 
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e gestão da escola, clima acadêmico, formação e salário docente, ênfase 

pedagógica.”  

No caso específico da gestão escolar, é importante considerar uma 

declaração feita pelo Banco Mundial, 1995, argumentando que uma gestão eficaz 

deve necessariamente ser aquela que apresente resultados concretos do trabalho 

pedagógico, considerando, para isso, o investimento em áreas prioritárias como o 

desenvolvimento da capacidade de gestão e melhoria de sistema de educação 

básica, treinamento de professores e diretores a fim de melhorar práticas 

pedagógicas, bem como o pensamento estratégico e habilidades gerenciais 

embasadas em incentivos de carreira e remuneração. Na visão do Banco Mundial, 

investir nessas áreas poderá estrategicamente garantir retornos em médio prazo e, 

com isso, responder as necessidades econômicas locais, gerando emprego, renda e 

desenvolvimento social. 

Em tese, ao abordar nesse texto os conceitos e aplicações da qualidade 

da educação brasileira, cabe ressaltar que vive-se um momento na sociedade do 

país de grande procura pela educação de qualidade, preconizada em documentos 

como a Constituição Federal de 1988, a LDB e no Plano Nacional de Educação para 

o período de 2015 a 2024, que, pela primeira vez, incluiu metas de qualidade. Um 

dos elementos importantes para alcançar essas metas é a promoção de ação 

didática e pedagógica correta, voltada para a eficácia escolar, garantindo que os 

alunos atinjam um processo de ensino e aprendizagem de sucesso.  

Em consonância à análise efetuada, entende-se que a aquisição dos 

padrões de qualidade na educação impõe um cenário desafiador.  Todavia, os 

resultados do processo educativo só têm sentido se forem analisados sem se reduzir 

necessariamente em números e estatísticas, mas somados à produção de novos 

olhares sobre os saberes e práticas dos sujeitos envolvidos no processo educativo, 

seja no aspecto da gestão, seja na docência de forma a compreender com espírito 

crítico os fenômenos analisados. 

No que diz respeito à importância do gestor escolar, é necessário 

reafirmar que para se ter uma educação de qualidade, a escola deve ser gerida com 

competência, agilidade, criatividade e entusiasmo, de forma participativa e coletiva. 

O gestor deve estar alerta às necessidades da comunidade, atento a atualização 

dos professores, conectado aos avanços científicos e tecnológicos, comprometido 
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com a formação e a avaliação, e empenhado em planejar e coordenar a dinâmica da 

escola diante das necessidades. 

Para relacionar qualidade e retenção escolar, é importante recorrer às 

proposições de Nóvoa (1999) e de estudos desenvolvidos pela Unesco (2003), os 

quais afirmam que o bom rendimento dos alunos de uma determinada região, ou 

mesmo o contrário, podem ser tratados como aspectos objetivos para construção de 

condições de qualidade numa escola.  

Assim, apesar de ser complexa a definição da lista de elementos que 

podem ser considerados indispensáveis para uma educação escolar de qualidade 

em função dos vários aspectos tanto extraescolares quanto intraescolares, a 

retenção pode ser considerada um dos fatores importantes para a padronização da 

qualidade dos processos educativos. 

Em consonância com esses argumentos apresentados acima, segundo o 

Boletim da Unesco (2003), a qualidade da educação é definida envolvendo a relação 

entre os recursos materiais e humanos, bem como a partir da relação que ocorre na 

escola e na sala de aula, ou seja, os processos ensino aprendizagem, os currículos, 

as expectativas de aprendizagem dos alunos, entre outros. A Unesco destaca ainda 

que a qualidade pode ser definida a partir dos resultados educativos representados 

pelo desempenho do aluno, o que, nesse sentido, faz com que a retenção escolar 

seja vista como uma das ferramentas de verificação da qualidade. 

Nóvoa (1999) esclarece que a garantia do padrão da qualidade escolar se 

vincula diretamente ao resultado do processo ensino-aprendizagem, Por isso, uma 

escola eficaz é resultado de uma construção de sujeitos engajados pedagógica, 

técnica e politicamente no processo educativo em que pesa, muitas vezes, as 

condições objetivas de ensino, as desigualdades de origem socioeconômica e 

cultural dos alunos, a desvalorização profissional e a possibilidade limitada de 

atualização permanente dos profissionais da educação.  

A opinião de Nóvoa remete-se à compreensão de que os fatores e os 

insumos citados no artigo 4o da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 são 

indispensáveis e determinantes para a qualidade, sobretudo, quando são traduzidos 

pela busca por melhores resultados no desempenho escolar dos alunos, 

minimizando, com isso, as estatísticas da retenção discente. 

De modo geral, atores como Brophy (2006), Almeida (2013) e Fernandes 

(2011) chamam a atenção para a constatação de que as escolas de boa qualidade 
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possuem compromissos com a aprendizagem dos alunos, o que necessariamente 

requer a produção, organização, gestão e disseminação de saberes e 

conhecimentos fundamentais ao exercício da cidadania e, sobretudo, a melhoria do 

processo ensino-aprendizagem dos estudantes, havendo, nesse caso, relação direta 

entre as taxas de retenção escolar. 

 

2.2 A Cultura Organizacional no espaço escolar: uma reflexão necessária 
 

Sabe-se que as mudanças ocorridas nos últimos tempos no processo 

educacional brasileiro têm refletido na busca por novos conceitos, valores e quebra 

de paradigmas que norteiam as discussões por novas práticas, sobretudo, para 

acompanhar os avanços tecnológicos, científicos e pedagógicos, o que tem 

reforçado a importância na compreensão da escola enquanto uma instituição 

pedagógica, organizativa e de gestão sem deixar de lado a sua identidade e 

subjetividade. 

Dessa forma, tem-se a cultura organizacional como recurso valioso na 

influência dos sujeitos com a realidade escolar e no funcionamento das instituições, 

e, consequentemente, nos resultados pedagógicos. 

Sobre a definição de cultura, Hall (2004) afirma que “a cultura possui três 

características: ela não é inata, e sim aprendida. Suas distintas facetas estão inter-

relacionadas e ela determina os limites dos distintos grupos. A cultura é o meio de 

comunicação do homem.” (HALL, 2004, p.80). 

Acrescenta-se também a opinião, Fleury e Fischer (1989), os quais 

propõem que  

 

a cultura é concebida como um conjunto de valores e pressupostos básicos 
expresso em elementos simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, 
atribuir significações, construir a identidade organizacional, tanto age como 
elemento de comunicação e consenso, como oculta e instrumentaliza as 
relações de dominação. (FLEURY E FISCHER 1989, P.117). 

 

Assim, pode-se dizer que cultura é um conjunto complexo e 

multidimensional, sendo definida de acordo com cada grupo social em que se 

constitui. Caracteriza-se como um conjunto de modos de pensar, de sentir e de agir, 

os quais, tendo sido aprendidos e sendo partilhados por uma pluralidade de 

pessoas, passam a integrar a organização dos espaços institucionais de maneira até 
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mesmo formalizada. Cultura, portanto, é o resultado de ações, cujos componentes e 

determinantes são compartilhados e transmitidos pelos membros de um dado grupo, 

sendo que, no caso específico da educação, é formado por alunos, pais e servidores 

e equipes de gestão por meio das relações estabelecidas entre si. Esse grupo inicia 

também a construção de seus hábitos, sua linguagem e sua cultura, diferenciando-

se de outras instituições pelas suas elaborações culturais, invenções e diferentes 

resoluções e encaminhamentos dos problemas. 

Há que salientar que na medida em que a escola foi sendo tratada como 

instituição e como um mecanismo de desenvolvimento social, um novo tipo e 

conceito de cultura foi sendo incorporado às instituições escolares: a cultura 

organizacional. 

Considerado, inicialmente, como modismo para muitos, hoje a cultura 

organizacional se encontra incorporada à teoria das organizações, sendo seu estudo 

imprescindível para qualquer tipo de análise e prática organizacional (Freitas, M.E., 

1997a), caracterizando-se como um conjunto de aspectos transversais criados e 

descobertos por um determinado grupo, o que caracteriza a escola como uma 

instituição, inclusive, diferente das demais.  

Vale ressaltar que a cultura organizacional, por meio de seus valores e 

pressupostos, define o modelo pelo qual a instituição conduz seus trabalhos. É, 

portanto, um produto de aprendizagem que estabelece os padrões culturais que são 

incorporados à vida organizacional a partir das experiências construídas pelas 

pessoas ao longo do tempo, sendo interiorizada e constituindo em respostas diante 

dos desafios ao longo do desempenho da organização. 

É certo afirmar que cada organização escolar tem a sua própria cultura, 

pois cada escola possui suas próprias particularidades e diversidades. Determinados 

aspectos da cultura organizacional são de fácil percepção, enquanto outros são mais 

difíceis de se notar. Dessa forma, os aspectos organizacionais que possuem um 

caráter mais formal são os mais fáceis de perceber, inclusive, porque são 

considerados os componentes visíveis de uma cultura organizacional, dentre os 

quais tem-se como exemplo: as políticas, estrutura, diretrizes, os métodos e 

procedimentos, os objetivos e a tecnologia adotada pela organização.  

Ainda sobre esse assunto, Schein (2001) complementa dizendo que a 

cultura de uma organização se manifesta em três níveis fundamentais: artefatos 

observáveis, valores manifestos e pressupostos básicos. No nível dos artefatos 
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encontram-se as estruturas e os processos organizacionais visíveis e se 

caracterizam como o nível mais superficial da cultura, podendo ser representados 

por manifestações visíveis, como, por exemplo, a tecnologia, o espaço, a linguagem, 

os mitos, histórias e os rituais.   

Os valores manifestos são os valores partilhados pelos elementos da 

organização, incluindo os objetivos e as estratégias. Podem ser caracterizados como 

as filosofias, estratégias e metas, ou seja, são as regras, princípios, normas e 

valores éticos que direcionam o comportamento de um grupo, seus objetivos e os 

meios utilizados para atingi-los.  

Já os pressupostos básicos são o nível mais profundo e são os aspectos 

informais que incluem as crenças, percepções, pensamentos e sentimentos 

inconscientes sobre a natureza do tempo e espaço, da realidade e verdade, da 

atividade humana e das relações no contexto da organização. Esse nível é, portanto, 

a fonte última de valores e ações (Schein, 2001). 

Assim, a cultura organizacional é profunda e complexa, pois envolve 

todos os aspectos da realidade e da vida humana e ainda influencia o modo de 

pensar, sentir e agir, dando significado e previsibilidade ao dia-a-dia. Sendo assim, 

não é possível pensar de forma superficial na cultura nem achar que se pode mudá-

la com facilidade.  

De acordo com Toquato (1991), a cultura organizacional se compõe a 

partir de variáveis no somatório das cognições e vivências técnicas, administrativas, 

políticas, estratégias e psicossociais, que agrega fatores humanos individuais, 

relacionamentos grupais, interpessoais, formais e informais. 

Para Srour (2005): 

 

A cultura não decorre de uma herança biológica ou genética, mas resulta de 
uma aprendizagem socialmente condicionada, isto é, de uma organização 
em que seus colaboradores adquirem valores, absorve-os e somam-se a 
seus valores culturais individuais integrando-se, ideologicamente, a 
adaptação de um contexto social existente. (SROUR 2005, p. 211). 

 

Fazendo transposição das contribuições de Srour (2005) para o contexto 

da educação, pode-se afirmar a educação é uma prática social que amplia a 

inserção do indivíduo no mundo e na sociedade em que se vive e, por isso, a cultura 

organizacional estruturada e compartilhada favorece atitudes, percepções, crenças, 

motivações, hábitos e expectativas em cada indivíduo.  
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Outro conceito muito presente no ambiente escolar e que 

simultaneamente reflete paralelamente à cultura nas instituições escolares é o clima. 

Griffith (1999) afirma que o clima escolar é um fator que facilita ou não as 

interações sociais do grupo e necessidades individuais, estando presente no dia a 

dia da estrutura social das escolas, relacionando-se com os objetos, normas e 

papéis dos funcionários. 

O clima escolar é um conceito muito presente e muitas vezes confundido 

com cultura organizacional. Por isso, é importante fazer uma distinção entre os dois 

termos, bem como entender como cada um funciona.  

Em outras palavras, o clima da escola é caracterizado por um sentimento 

geral que favorece ou não o bom relacionamento humano necessário ao 

funcionamento adequado da instituição. Já a cultura organizacional se forma através 

da inserção de três dimensões: os regulamentos, as políticas administrativas e a 

forma como se exerce o poder, os processos utilizados para o desenvolvimento de 

atividades na escola e o modo de ser da equipe escolar. 

De acordo com Luz (2003, p.13) ,“o clima organizacional é a atmosfera 

psicológica que envolve num dado momento, a relação entre a empresa e seus 

funcionários”. Com isso, avaliar o clima de uma organização permite verificar qual a 

percepção dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho e como os valores 

difundidos pela organização afetam o comportamento dessas pessoas no trabalho. 

É importante salientar que os objetivos e metas na escola se concretizam 

através de agentes individuais, mas que no fim são unidos através de todas as 

ações educativas. Nesse caso, a cultura organizacional, junto com o clima da 

escola, pode propiciar uma esfera favorável ou não na concretização das atividades 

exercidas, pois é possível perceber em muitas dessas escolas ações desconectadas 

e individuais que não levam a um objetivo comum.  

Em relação à retenção escolar, a cultura organizacional e, de certa forma, 

o clima têm influência nos indicadores de desempenho dos alunos, uma vez que são 

reflexo da conjuntura sociocultural da escola, cujo aluno, na maioria das vezes, é 

retido sem que haja maturidade por parte dos membros da escola em relação à 

decisão tomada.  

Nesse caso, a cultura da retenção é manifestada normalmente na 

avaliação em que o professor encontra margem extremamente subjetiva e com certo 
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arbítrio para julgar o desempenho do aluno, deixando de lado a noção de que a 

avaliação não é só da aprendizagem, mas também do ensino. 

Vale ressaltar que a cultura da reprovação, assim como a proposta de 

aprovar alunos que não aprenderam, deve ser objeto de reflexão. O grande desafio 

posto pelas políticas públicas é aprovar com qualidade e equidade no sentido de 

garantir as condições de ensino necessárias para que todos aprendam por meio de 

um processo de reconstrução permanente dos projetos e ações educativas. 

Em tese, há muitos traços culturais que marcam a organização e o 

funcionamento das atividades pedagógicas das escolas, podendo sublinhar, por 

exemplo, a questão da dificultade na ruptura dos modelos autoritários do professor e 

da gestão para implantar um modelo mais aberto e moderno; a forte adesão ao 

formalismo e a submissão de normas unificadas dos sistemas revelando a ausência 

de autonomia e de uma identidade própria da instituição; apego dos docentes à 

notas dos alunos; a culpabilização do aluno pelos seus fracassos; e a insenção das 

responsabilidades institucionais no que diz respeito aos direitos dos alunos. 

Em vista dos argumentos apresentados no texto deste capítulo II, é-se 

levado a concluir que a administração escolar sofreu transformações ao longo do 

tempo, resultando na figura do gestor escolar e, com isso, novas práticas e novos 

papéis foram também lhe sendo atribuídos. 

A legislação brasileira, com destaque a lei número 9.394/96, trouxe 

avanços consideráveis no tocante à educação brasileira. Com isso, foram 

respaldados muitos dos desafios e esperanças que movem o trabalho dos 

educadores e dos gestores em um contexto de realidades tão diverso encontrado 

nas escolas. 

Os argumentos apresentados no texto também deixam claro que a 

qualidade da educação é um exercício a ser buscado a cada dia, apesar de não ser 

fácil compreender a definição do que vem ser qualidade na educação até por falta 

de clareza e/ou existência de parâmetros para esta finalidade. Em linhas gerais, 

educação de qualidade é aquela que oportuniza o aluno a conquistar níveis de 

conteúdos, além de promover o espírito crítico e o compromisso com a 

transformação da realidade social em que os sujeitos estão inseridos. 

No contexto pedagógico, a qualidade tem, portanto, um sentido mais 

complexo do que na linha economicista, pois visa diminuir, por meio da eficácia, o 
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efeito das desigualdades associadas ao gênero, raça/cor ou nível cultural e 

socioeconômico. 

Nessa busca por melhores condições de igualdade e desenvolvimento 

social por meio da qualidade na educação, a cultura organizacional se apresenta 

como uma valiosa ferramenta e que tem influência na realidade escolar e em todo 

funcionamento da instituição, e, para isso, o gestor escolar deve se atentar à cultura 

da escola e as suas variáveis, enquanto valores difundidos pela própria organização 

e que afetam o planejamento e execução do trabalho. 
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3 ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BRASILEIRA 

 

Neste capítulo são abordados assuntos referentes à história da educação 

profissional brasileira com objetivo de entender como se deu o processo da 

educação profissional a partir da realização de uma periodicização dos momentos 

históricos de maior importância no contexto da Educação Profissional, com vistas a 

evidenciar os fatos que foram determinantes na reconfiguração da Rede Federal de 

modo a tornar mais claros os seus objetivos e resultados. 

Na sequência do texto, é realizado o histórico da atual expansão da Rede 

Federal que iniciou nos dois mandatos do governo Lula e Dilma Roussef, o que 

acabou gerando a institucionalização do IFNMG/Campus Almenara.  

Além disso, tem-se uma reflexão sobre o tema retenção escolar na Rede 

Federal de Educação Profissional, visando compreender como o tema em análise 

tem ganhado destaque nas discussões atuais. 

 

3.1 A criação e expansão da rede federal de educação profissional no Brasil 

 

Segundo Almeida (1989), desde a ocupação das terras brasileiras pelos 

colonizadores, em função da grande extensão territorial e, com isso, a exploração 

das riquezas naturais, existia a necessidade de mão-de-obra escrava para a 

exploração e cultivos agrícolas. O objetivo dos Jesuítas em termos educacionais era 

ensinar os índios a escrever e ler para convertê-los à fé católica a fim de continuar a 

obra de disseminação do catolicismo e preparar os filhos da elite para se dotarem de 

conhecimentos e formação. Além disso, a força de trabalho dos índios, negros e 

outros colonos era explorada para servir a classe elitista da colônia, obviamente 

numa perspectiva de trabalho escravizado e desumano.  

Com o objetivo de nortear o ensino naquele período, os jesuítas 

elaboraram no final do século XVI o Ratio Studiorum, espécie de manual que 

compreendia os processos didáticos utilizados para a transmissão dos conteúdos e 

os estímulos pedagógicos, bem como a organização e administração escolar. 

Segundo Klein (1997, p. 35), “era um minucioso manual de funções, com a indicação 

da responsabilidade, do desempenho, da subordinação e do relacionamento do 

pessoal dirigente, dos professores e dos alunos”.  
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A Ratio Studiorum era, portanto, a base comum que serviria de suporte de 

trabalho dos jesuítas, que estabelecia o currículo do colégio e deveria ser seguido 

por todas as unidades da Companhia para garantir a universalidade do trabalho dos 

mestres espalhados por todo o mundo.  

Sobre a educação profissional nesse período Colonial, não há um 

consenso entre os estudiosos do tema. Paiva (1987) aponta que não havia no 

período colonial uma educação profissional oficialmente proposta pelos jesuítas, já 

que apesar da enorme exploração da mão de obra dos escravos à indústria 

extrativa, ao cultivo extensivo da cana-de-açúcar, à criação de gado, à mineração, 

dentre outras, vistas como atividades econômicas da época, não necessitava da 

formação de quadros profissionais, pois eram atividades que não exigiam qualquer 

preparo profissional específico e nem sequer o domínio das técnicas de leitura e 

escrita para tais atividades. 

Entretanto, outra compreensão mais recente e que vem sendo mais 

aceita por pesquisadores como Manfredi (2002) é a de que na época do Brasil 

Colônia a Educação Profissional esteve bastante presente.      

Conforme explicações de Manfredi, já naquele período havia divisão 

social do trabalho, sendo que nos engenhos trabalhavam, além dos escravos e 

nativos, alguns trabalhadores livres que exerciam “tarefas de direção e/ou que 

requeriam maior qualificação técnica” e, além disso, “nos engenhos, também 

prevaleciam às práticas educativas informais de qualificação no e para o trabalho.” 

(MANFREDI, 2002, p. 67).  

A partir desses posicionamentos, pode-se afirmar que no Brasil Colonial, 

incluindo os períodos Jesuítico e Pombalino, o ensino profissional se dava de forma 

assistemática e não escolarizada. A prática de aprendizagem e o trabalho 

constituíam-se em uma única atividade. Em geral, na prática de ofícios em função do 

crescente emprego da mão-de-obra escrava nas unidades produtivas presentes 

nesta fase colonial. 

Em termos oficiais e mais completos, como expressa Amaral (2007), a 

Educação Profissional se deu no Brasil a partir de 1808 sob prisma de uma 

conotação compensatória, ou seja, espécie de auxílio do estado às classes carentes 

que eram preparadas para o trabalho ligado à produção nas oficinas, fábricas e 

arsenais, destacando-se a criação do Colégio das Fábricas no Rio de Janeiro, que 

objetivava capacitar órfãos portugueses em diferentes ofícios.  
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As primeiras instituições públicas a serem fundadas foram as de ensino 

superior, destinadas a formar pessoas para exercerem funções qualificadas no 

Exército e na Administração do Estado. No Rio de Janeiro, foi criada a academia de 

Marinha e as cadeiras de Anatomia e Cirurgia (1808), a Academia Real Militar 

(1810), o curso de Agricultura (1814), o curso de Desenho Técnico (1818) e a 

Academia de Artes (1820). 

Sobre esta questão da educação profissional do Império, Soares (2003) 

faz seguinte apontamento: 

 

O ensino técnico profissional no Brasil tem sua história marcada por uma 
concepção dualista/separatista que remonta ao Império, onde aos cegos, 
surdos e aleijados, num primeiro momento,incorporando-se depois os 
menores carentes, era destinado um ensino profissionalizante, com o 
sentido de ofertar-lhes como uma benesse do Estado, uma possibilidade de 
inclusão à força de trabalho. (SOARES, 2003, p. 22)  

 

Como se observa, a organização do sistema educacional do Brasil 

Império se iniciava, de maneira formal, pela última etapa, ou seja, pelo ensino 

superior. As bases do sistema foram posteriormente organizadas onde o primário e 

o secundário eram voltados apenas para preparar a elite para o ensino superior. O 

ensino secundário era oferecido por poucos estabelecimentos e na sua quase 

totalidade privados. Já a educação profissional, conforme Manfredi (2002), era 

ministrada nas academias militares (Exército e Marinha), em entidades particulares 

sem fins lucrativos e nos liceus de artes e ofícios. Era voltada para “os menores dos 

setores mais pobres e excluídos da sociedade: os órfãos, os abandonados, os 

desvalidos” (MANFREDI, 2002, p. 74-76).  

A primeira constituição do Brasil, outorgada em 1824 pelo Império indica o 

início do arcabouço da educação brasileira, ao garantir no art. 179, §32 a educação 

primária, gratuita a todos os cidadãos. Outro elemento marcante no período Imperial 

foi a “criação do Colégio Pedro II”, desenhado para servir de modelo para outras 

instituições de ensino secundário (GHIRALDELLI Jr, 2006, p. 29).  

Nessa época, a maioria dos colégios secundários estava nas mãos de 

particulares, o que sem dúvida alguma demonstra o caráter seletivo da educação 

desse ramo de ensino, já que poucos podiam pagar.  

Segundo Romanelli (2005), o próprio Colégio Pedro II era o único que 

podia conferir grau de Bacharel em Letras, o que os habilitava a ingressar no ensino 
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superior sem prestar exames. A educação profissional, no entanto, continuava 

destinada àqueles desprovidos da sorte.  

Embora diante deste novo cenário político que se despontava a partir de 

1824, em termos de educação profissional, a carta magna tratou essa modalidade 

de ensino de forma implícita, não registrando nenhum progresso quanto ao ensino 

de ofícios, preservando- se a mentalidade conservadora construída ao longo do 

período colonial, ou seja, continuou a separação entre as ocupações para os pobres 

e desvalidos e a instrução para a elite. 

Em 1888, com a abolição da escravatura, veio a necessidade de mão-de-

obra qualificada para o país, como projetos de criação e expansão fabril, tornando-

se visível a necessidade de participação da educação profissional a fim de capacitar 

as pessoas a trabalharem nas indústrias, como uma nova forma de alavancar o 

progresso. 

É importante mencionar que o processo da abolição da escravatura foi 

teoricamente importante para o progresso do país e para a inclusão dos pobres 

tanto no mercado de trabalho quanto na escola, mas na prática, a vida dos negros 

brasileiros continuou muito difícil. Não houve, por parte do estado brasileiro, a oferta 

de condições para que os ex-escravos pudessem ser integrados no mercado de 

trabalho formal e assalariado e as condições de acesso à escolarização também 

foram mínimas.  

Mesmo assim, o processo de industrialização teve forte domínio nos 

debates do projeto governamental do país, procurando o progresso, a 

independência política e a emancipação econômica, apesar das imensas sequelas 

referentes à educação pautada na discriminação, decorrente da falta de 

disponibilização de um programa público funcional para a população carente com 

igualdade de condições com o público elitista. 

No período de 1840 a 1856, dez governos provinciais fundaram as Casas 

de Alunos Artífices, seguindo o modelo de aprendizagem que era impulsionado no 

âmbito militar, o que incluía os padrões de hierarquia e disciplina rígidos em que os 

menores abandonados e em estado de mendicância eram levados para aprenderem 

ofícios como: tipografia, encadernação, alfaiataria, tornearia, carpintaria, sapataria, 

entre outros. Em conexão com esses ofícios, havia também os conhecimentos de 

instrução primária que envolvia leitura, aritmética, álgebra elementar, escultura, 

desenho e geometria. (Manfredi, 2002, p. 76).  
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A evolução da educação profissional foi facilitada, como destaca Franco 

(1984), com a construção e inauguração das escolas profissionais, uma em cada 

capital das seguintes províncias: Pará (1840), Maranhão (1842), São Paulo (1844), 

Piauí (1849), Alagoas (1854), Ceará (1856), Sergipe (1856), Amazonas (1858), Rio 

Grande do Norte (1859) e Paraíba (1865).  

Nesse ínterim, surgiram os Liceus de Artes e Ofícios, que eram 

instituições mantidas por iniciativa de entidades da sociedade civil e que sobreviviam 

de quotas de sócios e doações de contribuintes membros da burocracia do Estado, 

nobres, fazendeiros e comerciantes, incluindo-se dotações governamentais. 

A respeito do objetivo da criação dessas escolas de ensino 

profissionalizantes no país, nessa época, Franco, 1984, assim esclarece:  

 

As proposições para a criação de escolas de caráter técnico-
profissionalizantes e as poucas escolas que precariamente se mantiveram a 
partir de meados do séc. XIX, na fase imperial de nossa história, foram 
medidas especiais do poder público e de iniciativas privadas em face dos 
efetivos militares e da existência de menores abandonados, cegos, surdos-
mudos, da criminalidade e vagabundagem (FRANCO (1984, p. 41).  

 

Dando continuidade à reflexão do no contexto educacional do ponto de 

vista do ensino profissional, a presente discussão segue para a primeira república, e, 

posteriormente aos períodos seguintes.  

Segundo Manfredi (2002, p.79-80), na Primeira República “o país 

ingressava em nova fase econômico-social, em virtude da aceleração dos processos 

de industrialização e urbanização.” Nesse período, a educação profissional adquiriu 

características diferenciadas no sistema educacional. Os governos estaduais 

começaram a instituir verdadeiras redes de escolas de educação profissional, 

seguindo diretrizes da nova Constituição Federal. 

 No entanto, essa prática não propiciou uma universalização entre o 

ensino profissional e propedêutico, permanecendo-se uma dualidade entre os dois 

tipos de educação: o ensino propedêutico para as elites e a educação profissional 

para o povo, como destaca Romanelli (2005):  

 

A Constituição da República de 1891, que instituiu o sistema federativo de 
governo, consagrou também a descentralização do ensino, ou melhor, a 
dualidade de sistemas, já que, pelo seu artigo 35, itens 3º. e 4º. , ela 
reservou à União o direito de “criar instituições de ensino superior e 
secundário nos Estados” e “promover a instrução secundária no Distrito 
Federal”, o que, conseqüentemente, delegava aos estados competência 
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para prover e legislar sobre educação primária. A prática, porém, acabou 
gerando o seguinte sistema: à União cabia criar e controlar o ensino 
secundário acadêmico e a instrução em todos os níveis do Distrito Federal, 
eaos estados cabia criar e controlar o ensino primário e o ensino 
profissional, que , na época, compreendia principalmente escolas normais 
(de nível médio) para moças e escolas técnicas para rapazes. Era, portanto, 
a consagração do sistema dual de ensino, que se vinha mantendo desde o 
Império. Era também uma forma de oficialização de distância que se 
mostrava, na prática, entre a educação da classe dominante (escolas 
secundárias acadêmicas e escolas superiores) e a educação do povo 
(escola primária e escola profissional). (ROMANELLI, 2005, p. 41).  

 

Dessa forma, dado os graves problemas os quais o Brasil passava e, 

tendo em vista o sentimento de que era necessário buscar as soluções mediante 

ações de cunho educacional, culminou-se com a instauração de uma rede federal 

em 1909, por meio do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, que autorizava 

a criação de 19 escolas de aprendizes artífices pelo Presidente da República Nilo 

Peçanha. 

As Escolas de Aprendizes Artífices criadas pelo referido decreto 

possuíam legislação própria, sendo que foi criada uma em cada Estado, exceto no 

Distrito Federal e no Rio Grande do Sul, as quais foram transformadas no que mais 

tarde se denominaria a “rede federal, que culminou nas escolas Técnicas e, 

posteriormente, nos CEFETS” (Manfredi, 2002, p. 80-85) e Institutos Federais, 

destinadas ao ensino profissional e gratuito, conforme mostra o mapa de distribuição 

abaixo: 
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Mapa 1 – Distribuição das escolas técnicas em 1909 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale ressaltar, no entanto, que apesar da institucionalização, o ensino 

técnico-profissional continuou reproduzindo a intenção fundamental que marcou o 

período anterior, que era oferecer ensino profissional primário e gratuito para 

pessoas que o governo chamava de “menos favorecidos” à época. 

O funcionamento destas escolas, era voltado mais para o aspecto 

artesanal do que para a indústria, embora sua finalidade educacional tivesse como 

prioridade a formação de operários. Manfredi (2002) afirma que o objetivo 

educacional das escolas de aprendizes era a formação de operário por meio do 

ensino prático e de conhecimentos técnicos transmitidos aos menores em oficinas 

de trabalhos manuais ou mecânicos mais convenientes e necessários ao Estado da 

Federação em que a escola funcionasse. Ainda sobre o funcionamento das escolas 

técnicas, Franco (1984) faz a seguinte análise:  

 

(...) Essas escolas, em termos de objetivos, mantinham as características 
dos Liceus de Artes e Ofícios e eram custeadas pelo Estado. Propunham 
que a renda líquida gerada pela comercialização dos produtos, artefatos 
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gerados nas oficinas das escolas, seria dividida em quotas proporcionais 
entre os alunos, corpo docente e direção. No regulamento de 1911, surgem 
propostas de criação de associação de cooperativas; pagamento de diárias 
aos alunos; os alunos, quando aprovados, ao final do curso sairiam com 
dinheiro e instrumento de trabalho. Em função da falta de verbas, a 
experiência quanto ao pagamento de diárias acabou não se realizando. 
(FRANCO (1984, p. 47-48) 

 

Este novo sistema educacional profissional proposto por Nilo Peçanha 

passou a ser mantido pelo Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria e tinha 

como finalidade ofertar à população o ensino profissional primário gratuito para 

habilitar os filhos dos desfavorecidos, tendo como protagonistas os filhos dos 

operários e trabalhadores de algumas pequenas indústrias que começavam a ser 

criadas no Brasil e, em especial, no Estado de São Paulo.  

Na prática, este processo de educação profissional era voltado, portanto, 

para alunos que não possuíam a capacidade econômica para entrar na escola, seja 

ela no ensino privado, que era raro à época e direcionado somente aos filhos da elite 

da sociedade vigente, seja no ensino público que, ainda de boa qualidade, era 

também ocupado por boa parte dos filhos dessa gente de alto poder social. 

A partir da segunda república, e, consequentemente, da criação em 14 de 

novembro de 1930 do Ministério da Educação e Saúde Pública, foi estruturada a 

Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, que passava a supervisionar as Escolas 

de Aprendizes Artífices, antes ligadas ao Ministério da Agricultura.  

Essa Inspetoria foi transformada, em 1934, em Superintendência do 

Ensino Profissional. Foi um período de grande expansão do ensino industrial, 

impulsionada por uma política de criação de novas escolas industriais e introdução 

de novas especializações nas já existentes.  

Por outro lado, a situação da educação nacional no começo da década de 

1930 reforçou a acirrada condição da dualidade na educação em que, apesar do 

impulso na educação profissional, os cursos profissionais não tinham nenhuma 

articulação com o ensino secundário e não davam acesso ao ensino superior para 

os oriundos do ramo desse tipo de educação. 

Em termos de constituição federal, a de 1934 tratou da questão do ensino 

profissionalizante, mas de uma forma ainda muito restrita. Conforme aponta 

Ghiraldelli (2006), o documento fazia incursões no campo das relações pedagógico-

didáticas e enfatizava a importância da escola do trabalho profissionalizante e a 
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educação como função essencialmente pública, igual para todos, laica, gratuita, 

obrigatória e sem distinção de sexo.  

Na constituinte de 1937, o ensino técnico foi tratado de maneira 

específica e com mais ênfase, estabelecendo no artigo 129:  

 

O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos 
favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado. 
Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino 
profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e 
dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. É dever das 
indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua 
especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus 
operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever 
e os poderes que caberão ao Estado sobre essas escolas, bem como os 
auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo poder 
público. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1937). 

 

Entretanto, sob a ótica do estado novo, a constituinte de 1937, segundo 

Romanelli (2005), regrediu ao tirar a responsabilidade do Estado pela gratuidade do 

ensino primário e por destinar o ensino profissional aos pobres, contribuindo, dessa 

forma, para reforçar o marco da discriminação. Sendo o ensino profissional 

oficializado como ensino destinado aos pobres, o estado acabara lesando aos 

princípios democráticos e, com isso, instituindo a discriminação social na escola. 

Prosseguindo no viés histórico da educação profissional entre 1937 a 

1946, em função da ditadura instalada por Getúlio Vargas, toda legislação do ensino 

no Brasil se voltou para os interesses de uma nova ordem configurada pelo regime 

ditatorial.  

Nessa época, entrou em vigor a Reforma Capanema (1942 a 1946), 

instituída através das chamadas Leis Orgânicas, envolvendo os seguintes ramos do 

ensino: secundário, industrial, comercial, agrícola, normal e primário. Foi um período 

em que a dualidade na educação se tornou muito evidente na medida em que os 

egressos da educação média profissionalizante só tinham acesso ao ensino 

superior, na mesma carreira, não podendo escolher outra. Esse acesso restrito era 

extremamente dificultado, o que fazia com que poucos alunos tivessem 

oportunidade de cursar o ensino superior. Por outro lado, os alunos que terminavam 

o secundário podiam prosseguir ao superior sem restrição alguma. Essa dualidade 

de oportunidades foi respaldada em 1942, com o decreto nº 4.127, em que as 

Escolas de Aprendizes e Artífices foram transformadas em Escolas Industriais e 

Técnicas, passando a oferecer a formação profissional em nível equivalente ao do 
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secundário.  A partir daí, iniciou-se, formalmente, o processo de vinculação do 

ensino industrial à estrutura do ensino do país como um todo, uma vez que os 

alunos formados nos cursos técnicos ficavam autorizados a ingressar no ensino 

superior em área equivalente à da sua formação.  

Passado esse período da reforma Capanema, em 1959, as Escolas 

Industriais e Técnicas foram transformadas em autarquias com o nome de Escolas 

Técnicas Federais e passaram a ganhar autonomia didática e de gestão. 

Em 1971, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, lei nº. 

5.692, de 11 de agosto de 1971, torna, de maneira compulsória e técnico-

profissional todo currículo do segundo grau, além de idealizar o fim da distinção 

entre os currículos secundários de Escolas Prossionalizantes e Propedêuticas. 

Nessa perspectiva, os ensinos secundários e propedêuticos (clássico e 

científico) e técnico profissional (agrotécnico, técnico comercial e técnico industrial) 

formariam um único ramo, o do ensino de Segundo Grau, em que todas as escolas 

ofereceriam em seus currículos algumas disciplinas propedêuticas e, principalmente, 

diversas disciplinas profissionalizantes com o objetivo de formar técnicos e auxiliares 

técnicos de nível médio para as diferentes atividades econômicas.  

Além disso, de acordo com Popkewitz (1997), a escola passou a ser vista 

mais como instituição que deveria estar em busca de eficiência e eficácia, voltada ao 

mercado de trabalho. Desse modo, a profissionalização do ensino encontrou espaço 

com a criação e o desenvolvimento de um modelo de currículo mais adequado às 

inovações, mais ágil, mais prático, reduzindo alguns dos conteúdos teóricos 

considerados, a partir de então, dispensáveis ao novo profissional, inserindo as 

descobertas científicas mais recentes e métodos para soluções de problemas, além 

de enfatizarem a necessidade de tornar os indivíduos mais autônomos e 

independentes. 

Em 1978, com a Lei nº 6.545, três Escolas Técnicas Federais (Paraná, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro), são transformadas em Centros Federais de 

Educação Tecnológica - CEFETs. Essa mudança conferiu àquelas instituições mais 

uma atribuição: formar engenheiros de operação e tecnólogos, ambos de nível 

superior. Esse processo se estendeu, posteriormente, a boa parte das outras 

instituições nos anos seguintes.  

Com a publicação da Lei n.º 7.044/82, alterou-se a redação da Lei n.º 

5.692/71 referente à qualificação profissional implícita às séries do 2º grau: a 
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expressão “qualificação profissional” foi substituída por “preparação para o trabalho”. 

Assim, as habilitações profissionais, até então obrigatórias no 2º grau, tornaram-se 

opcionais e a preparação para o trabalho poderia levar à habilitação profissional, 

dependendo da escolha do estabelecimento de ensino.     

Nessa nova arquitetura do processo educativo, conviveriam 

estabelecimentos que ainda mantinham as habilitações profissionais e os que não 

mais as ofereciam. De 1983 em diante, a maior parte das escolas estaduais com o 

curso de Formação Profissional Básica alteraram a grade curricular, suprimindo e 

substituindo algumas disciplinas a partir da 1ª série, e, posteriormente, às demais 

séries.  

A Lei n.º 7.044/82 possibilitou a inserção na parte diversificada de 

disciplinas como Filosofia, Sociologia e Psicologia, uma em cada série do 2º grau, 

com o argumento de que preparavam para a formação geral e para o trabalho. No 1º 

grau, as disciplinas profissionalizantes foram extintas, como no caso de Educação 

para o Trabalho e outras foram substituídas. (PALMA FILHO, 1996). 

 A constituição federal de 1988 no capítulo III, Seção I, artigo 2014, 

inciso IV faz referência a educação profissional e a respectiva formação para o 

trabalho ao afirmar que “A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de 

duração plurianual, o qual visa à articulação e o desenvolvimento do ensino em seus 

vários níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzem a: “formação 

para o trabalho”. (BRASIL, 1988) 

Davies (2002, p.23), ao analisar a implantação de políticas educativas, 

realizadas na década de 1990, aponta a importância delas para a consolidação e 

crescimento da Rede Federal de Educação no Brasil, mas critica o processo de 

divulgação, pelo governo federal, da universalização do ensino fundamental através 

da interpretação equivocada dos dados estatísticos, que consideram apenas parte 

das informações e produzem relatórios que minimizam os problemas educacionais e 

sociais brasileiros. O autor aponta a fragilidade dos discursos, que pregam a 

universalização do ensino no Brasil.  

Reflexões similares também são feitas pelo pesquisador Ferraro (2004), 

ao afirmar que a universalização do ensino, apesar da divulgação feita no Governo 

Fernando Henrique Cardoso, ainda não foi efetivada. Não basta, segundo ele, 

considerar o acesso à escola. É preciso levar em conta a capacidade de 

permanência e conclusão dos alunos e também a qualidade de ensino oferecida.  
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Nesse prisma dos movimentos dos anos de 1990, surgiu em 1994 a Lei nº 

8.948 de oito de dezembro, que dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica, transformando, gradativamente, as Escolas Técnicas 

Federais e as Escolas Agrotécnicas Federais em Centros Federais de Educação 

Tecnológica – CEFETs. 

Essa mudança de escolas federais e agrotécnicas para CEFETs se deu 

mediante decreto específico para cada instituição, e, em função de critérios 

estabelecidos pelo Ministério da Educação, levando em conta as instalações físicas, 

os laboratórios e equipamentos adequados, as condições técnico-pedagógicas e 

administrativas, e os recursos humanos e financeiros necessários ao funcionamento 

de cada centro.  

Em 1996, foi sancionada a Lei 9.394, considerada como a segunda LDB, 

que dispõe sobre a Educação Profissional em um capítulo separado da Educação 

Básica, definindo suas características e estruturas, superando enfoques de 

assistencialismo e de preconceito social contido nas primeiras legislações de 

educação profissional do país. 

Com isso, a educação profissional passou a ser concebida como 

processo de construção social, que qualifica o cidadão e o educa em bases 

científicas, bem como ético e político para compreender a tecnologia como produção 

do ser social e presente nas relações históricas e culturais. 

Em 2003, ao assumir a presidência da República, o governo Lula deu um 

novo impulso à Rede Federal de Educação Profissional e, em especial, na sua 

expansão a partir de um plano que objetivou construir no período de 2005 a 2010, e 

de 2010 a 2014, novas unidades distribuídas nos estados, preferencialmente em 

periferias de grandes centros urbanos e em municípios do interior do País, conforme 

mostra a distribuição no mapa abaixo: 
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Mapa 2 - Expansão da Rede Federal de 2005 a 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse novo projeto de expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional foi dividido em três fases. A fase I foi lançada em 2005 e previu a 

construção de 64 novas unidades. Destas 64, foram implantadas 37 novas Unidades 

de Ensino Descentralizadas – UNEDs, 9 novas autarquias, além da federalização de 

18 novas escolas que não pertenciam a rede federal (MEC/SETEC, 2011b). 

Segundo o MEC, a fase I teve como objetivo:  

 

Implantar Escolas Federais de Formação Profissional e Tecnológica nos 
estados ainda desprovidos destas instituições além de outras unidades, 
preferencialmente, em periferias de grandes centros urbanos e em 
municípios interioranos, distantes de centros urbanos, em que os cursos 
estejam articulados com as potencialidades locais de mercado de trabalho. 
(MEC/SETEC, 2011b) 

 

 Em 2007, houve o lançamento da segunda fase do Plano de Expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, tendo como meta 

entregar à população mais 150 novas unidades, perfazendo um total de 354 

unidades até o final de 2010. O objetivo era ter uma escola técnica em cada cidade-

pólo do país de forma a oferecer cursos de qualificação, de ensino técnico, superior 
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e de pós-graduação, sintonizados com as necessidades de desenvolvimento local e 

regional.  

Segundo o MEC, a escolha das cidades-pólo ocorreu a partir dos 

seguintes critérios: 

 

1. Distribuição territorial equilibrada das novas unidades;  
2. Cobertura do maior número possível de mesorregiões;  
3. Sintonia com os Arranjos Produtivos Locais;  
4. Aproveitamento de infra-estruturas físicas existentes;  
5. Identificação de potenciais parcerias. (MEC/SETEC, 2011a).  

 

É importante ressaltar que no ano do centenário da Educação Profissional 

surgiu outra mudança importante em seu contexto, haja vista o crescimento 

expressivo das escolas profissionais com o plano de expansão. Surgiu-se assim a 

necessidade de uma nova institucionalidade, o que foi efetivado mediante a Lei nº. 

11.892, de 29 de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 30 de 

dezembro de 2008, instituindo a junção das antigas escolas Agrotécnicas e CEFETs 

em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, vinculada ao Ministério 

da Educação, totalizando 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Em agosto de 2011, dando sequência à expansão da Rede Federal, foi 

anunciada a Fase III com a criação de 04 universidades federais, a abertura de 47 

campi universitários e 208 unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. 

Ainda em 2011, os Institutos Federais também passaram a instituir em 

sua política o PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao 

Emprego), viabilizado pela Lei n.º 12.513, de 26 de outubro de 2011, apresentando 

os seguintes objetivos: 

 

a) Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação 
Profissional Técnica de nível médio e de cursos e programas de formação 
inicial e continuada de trabalhadores; 
b) Fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da 
Educação Profissional e Tecnológica; 
c) Contribuir para a melhoria da qualidade de Ensino Médio Público, por 
meio da Educação Profissional; 
d) Ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores por meio do 
incremento da formação profissional; 
e) Estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de 
cursos de educação profissional e tecnológica. (LEI N.º 12.513, DE 26 DE 
OUTUBRO DE 2011) 
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Os objetivos propostos pelo PRONATEC estão sendo efetivados na rede 

de Educação Profissional, em escolas estaduais, municipais e privadas, sendo que 

nestas últimas estão incluídos os estabelecimentos do chamado Sistema S (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI; Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial – SENAC; Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR; Serviço de 

Apoio à Pequena e Microempresa –SEBRAE) e instituições empresariais, sindicais, 

comunitárias e filantrópicas.  

Constitui o público beneficiário desse Programa os estudantes do ensino 

médio das redes públicas, os trabalhadores, os beneficiários dos programas federais 

de transferência de renda, estudantes egressos do ensino médio, pessoas com 

deficiência e povos indígenas, comunidades quilombolas e adolescentes e jovens 

em cumprimento de medidas socioeducativas. 

Sobre a expansão da Rede Federal de Educação, Johann (2012) adverte 

que  

 

Desde a escola de aprendizes criada em 1909 até os institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia, já se passaram 100 anos de história da 
educação profissional e muitas foram as transformações, sejam elas de 
ordem política, estrutural ou pedagógica, para promover a melhoria do 
ensino e preparar as gerações para o desenvolvimento técnico e científico 
que o mundo vem vivenciando. Nesse sentido, a expansão da Rede 
Tecnológica de Ensino, cujo objetivo é proporcionar educação de qualidade 
e oportunizar aos menos favorecidos estudarem nos Institutos Federais – 
que hoje são centros de referencia educacional – faz parte do processo de 
revitalização que a educação brasileira vem vivenciando. JOHANN 2012, 
P.33. 

 

Além disso, há de se enfatizar que o Plano de Desenvolvimento da 

Educação, publicado ainda em 2007 pelo Ministério da Educação, enfatizava  a rede 

federal como importante na expansão da oferta e melhoria da qualidade da 

educação no Brasil: 

 

(...) diante dessa expansão sem precedentes, a proposição dos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, como modelos de 
reorganização das Instituições Federais de educação profissional e 
tecnológica para a uma atuação integrada e referenciada regionalmente, 
evidencia com grande nitidez os desejáveis enlaces entre educação 
sistêmica, desenvolvimento e territorialidade. (...) quanto à relação entre 
educação e ciência, o Instituto Federal deve constituir-se em centro de 
excelência na oferta do ensino de ciências nas escolas públicas, oferecer 
programas especiais de formação pedagógica inicial e continuada, com 
vistas à formação de professores para a educaão básica de acordo com as 
demandas de âmbito local e regional, e oferecer programas de extensão, 
dando prioridade à divulgação científica. (BRASIL, 2007). 
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Para Araújo e Santos (2012), a educação profissional e, neste caso, os 

Institutos Federais consistem em uma grande modalidade de ensino por possibilitar 

o ingresso ao mercado de trabalho de forma qualificada, além de favorecer uma 

aprendizagem interdisciplinar com atividades práticas que privilegiem os quatro 

pilares da educação: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e 

aprender a aprender. 

Continuando na linha de raciocínio de Araújo (2010), a educação 

profissional e tecnológica atravessa na atualidade um grande momento no Brasil 

devido à implementação de políticas públicas que passam a reconhecer e buscar 

ressaltar o valor estratégico dessa modalidade de ensino para o desenvolvimento 

nacional. 

Com isso, pode-se afirmar que o objetivo principal da educação 

profissional pauta-se na criação de cursos voltados para o acesso ao mercado de 

trabalho, contemplando estudantes ou profissionais que buscam ampliar seus 

conhecimentos. 

Nesse sentido, Freitas (2010) especifica os três níveis da educação 

profissional: 

 

Nível básico: voltado às pessoas com qualquer nível de instrução, podendo 
ser realizado por qualquer instituição de ensino, não possui regulamentação 
curricular e confere ao participante o certificado de qualificação profissional 
[...]. 
Nível técnico: voltado para estudantes de ensino médio ou pessoas que já 
possuam este nível de instrução, trata-se de um nível da educação 
profissional regulamentada e possui organização curricular própria, podendo 
ser oferecida de maneira integrada, concomitante ou seqüencial ao ensino 
médio, na conclusão do curso é emitido diploma de técnico na área 
específica. 
Nível tecnológico: são cursos destinados à formação superior e é realizado 
apenas por instituições de nível superior; os alunos devem ter concluído o 
ensino médio já que esse nível direciona-se à formação em atividades 
específicas no trabalho e confere ao concluinte o diploma de tecnólogo. 
(FREITAS, 2010, p. 3). 

 

Assim, as ações da educação profissional se efetivam por meio do regime 

de colaboração entre União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, além 

dos serviços nacionais de aprendizagem, instituições de educação profissional e 

tecnológicas devidamente habilitadas (MEC, 2013). 
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Na figura abaixo, é possível visualizar o crescimento do número de 

Campus da rede federal de educação profissional e tecnológica desde o ano de 

1909: 

 

Gráfico 1 – Número de escolas da Rede de Educação Profissional 

 

                      

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Fonte: MEC/2015 

 

A ampliação da oferta de vagas, principalmente, longe dos grandes 

centros urbanos tem sido um dos grandes desafios enfrentados pela rede federal de 

educação profissional e tecnológica. A partir das fases I, II e III do Plano de 

Expansão e a consequente reorganização da rede por meio dos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia e os cursos técnicos, os cursos superiores de 

tecnologia, os cursos de engenharia e até cursos de pós-graduação passaram a ser 

ofertados em um mesmo Campus. 

Nesse modelo educacional que se foi constituindo, o número de 

matrículas, não só no ensino médio, mas também na Educação Profissional foi 

aumentando, conforme se vê no gráfico abaixo que aborda esse crescimento em 

números de 1935 a 2011: 

 

 

 

 



 

90 

 

Gráfico 2 – Matrículas no Brasil: Ensino Médio e Ensino Técnico (1935 – 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode observar, de 1970 a 2011, as matrículas no ensino técnico 

ultrapassaram 1,5 de alunos em torno da rede federal de educação profissional. 

Apesar do crescimento, é possível dizer com base no número de escolas criadas e 

no número de matrículas que durante o percurso histórico da educação profissional 

as vagas não atendiam na integralidade o público a que eram destinadas, assim 

como ainda nos tempos atuais, em que mesmo com os processos de ampliação da 

rede federal, ainda há deficiência no atendimento às demandas da sociedade. 

Para melhor entender o processo de evolução da Rede Federal de 

Educação, faz-se uma síntese abaixo das principais características da Educação 

Profissional no Brasil, partindo-se dos seus primórdios e prosseguindo-se até a atual 

expansão da Rede Federal de Educação Profissional dos governos Lula e Dilma, 

tendo como fio condutor as diversas modificações efetuadas sobre esta Rede. 

Nesse sentido, há que ponderar que por volta de 1500 houve a invasão 

portuguesa e, com isso, teve-se o processo de escravização dos nativos, muitos dos 

quais trabalhavam na extração de madeira, na agricultura ou na mineração. Apesar 

do estabelecimento das primeiras indústrias, no fim do século XIX ainda não 

justificava a existência de ensino profissionalizante no Brasil.  
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A oferta de Educação Profissional acontecia de maneira assistemática, 

tendo em vista que inicialmente o trabalho era exercido por índios e escravos que 

não careciam de escola para ensinar seu ofício às gerações futuras. Aprendia-se a 

trabalhar no próprio trabalho. O público alvo da Educação Profissional neste período 

era inexistente e não havia integração entre Educação Profissional e ensino 

propedêutico. 

Em 1909, o governo Nilo Peçanha cria 19 Escolas de Aprendizes e 

Artífices, oficializando o estabelecimento da Rede Federal de Educação Profissional 

no país.  

Em 1910, foram ofertados cursos de tornearia, mecânica e eletricidade, 

além das oficinas de carpintaria e artes decorativas ministradas nas 19 Escolas de 

Aprendizes Artífices. 

Segundo Fausto (2006), até meados de 1930 o Brasil ainda não possuía 

uma economia industrializada.  Só a partir de então que ocorreu início da 

Industrialização do Brasil e, com isso, a instalação de escolas superiores para 

formação de recursos humanos necessários ao processo produtivo. A partir de então 

o ensino profissional se expandiu no Brasil, incluindo, em seu público-alvo, ricos e 

pobres. 

A Constituição de 1937 fez menção às escolas vocacionais e pré-

vocacionais como dever do Estado, a quem competia, com a colaboração das 

indústrias e dos sindicatos econômicos, criar, na esfera de sua especialidade, 

escolas de aprendizes destinadas aos filhos de seus operários e associados. 

Em 1940, houve a amplitude de atendimento na Educação Profissional 

com criação das instituições responsáveis pela formação de mão-de-obra para os 

dois principais pilares da economia: a Indústria e o Comércio. Houve também o 

surgimento do chamado Sistema S (nome dado ao conjunto de nove instituições de 

interesse de categorias profissionais, estabelecidas pela Constituição brasileira). 

Por se tratar de uma educação assistencialista, o público alvo da 

Educação Profissional até este período eram pobres, aleijados, cegos, surdos, ex-

escravos, loucos, órfãos, entre outros marginalizados pela sociedade da época. 

Em 1964, tem início a Ditadura Militar, mantendo-se a articulação entre os 

interesses do capital internacional e da elite política nacional. Por isso, a elevação 

da escolaridade dos trabalhadores passou a ser determinante para o 

desenvolvimento industrial do país. O Ensino Profissionalizante, muito mais do que 
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qualificar mão-de-obra para a indústria, atuou aliviando a pressão exercida pela 

sociedade por vagas nas universidades. 

A Lei 4.024/61 representou a primeira tentativa de aproximação entre 

Ensino Técnico e ensino propedêutico, pois a partir daí os egressos do ensino 

secundário do ramo profissionalizante também poderiam acessar ao Ensino 

Superior. Contudo, um egresso de curso técnico poderia prestar exames apenas 

para cursos superiores relacionados à sua formação técnica. Por outro lado, aqueles 

que cursavam o ensino propedêutico podiam escolher livremente qual carreira 

seguir. 

Posteriormente, enviesado em um discurso de uma escola única para 

ricos e pobres, a Lei 5.692/71 tornou obrigatória a profissionalização dos estudantes 

do ensino secundário. Contudo, a falta de condições materiais para concretizar tal 

objetivo fez com que esta Lei ampliasse ainda mais as diferenças entre as escolas 

de ricos e pobres e a distância entre educação propedêutica e profissional.  

As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pela chamada Reforma do 

Estado, que se baseou no sucateamento e na posterior privatização de instituições 

estatais, bem como na terceirização de serviços públicos essenciais. Ao mesmo 

tempo, houve reformas educacionais profundas, justificadas pelas transformações 

no mundo do trabalho e os avanços tecnológicos, mas, sobretudo, por um campo de 

luta dos movimentos sociais criados nesse período, os quais passaram a debater os 

problemas socioeconômicos e políticos e a destacar a importância da 

democratização da educação para o atendimento dos sujeitos que demandavam do 

poder público o atendimento das necessidades. 

À educação profissional coube formar o trabalhador em sintonia com as 

novas formas de organização e gestão do trabalho e com os interesses do mercado. 

A aproximação entre a Educação Profissional e Propedêutica não foi vislumbrada, 

haja vista a dualidade estrutural existente.  

A Lei Federal nº 9394/96, no artigo 39, apresentou em tese um novo 

paradigma para a Educação Profissional em que esta devia conduzir o cidadão "ao 

permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva", intimamente 

"integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia." 

(Artigo 39).   

O Decreto 2.208/97 criou matrizes curriculares e matrículas distintas para 

o estudante que deseja formar-se técnico: uma no Ensino Médio e outra no Ensino 
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Técnico, podendo ambos ocorrer em épocas ou instituições de ensino diferentes. 

Havia até neste período 140 unidades de escolas profissionais. 

O público alvo da Educação Profissional nesse período era basicamente 

jovens trabalhadores que tinham interesse em ingressar no mercado de trabalho 

imediatamente após a conclusão do curso técnico ou estudantes do Ensino Técnico 

e Tecnológico atentos às mudanças no mundo do trabalho e dispostos a atualizar 

seus conhecimentos, constantemente.  

Contudo, de 2003 a 2011, nos governos de Lula e Dilma Roussef, foi 

considerada a fase mais importante para a Educação Profissional. A Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica passou por uma expansão e foi 

reconfigurada a partir da criação dos IFs e, paralelamente, ocorreu também um 

processo de expansão das universidades federais. 

De 2005 a 2011 teve o lançamento da fase I, II, e III do processo de 

expansão da Educação Profissional, havendo a construção em torno de 578 novas 

unidades. 

O Papel da Educação Profissional nesse período histórico foi ajudar a 

promover o desenvolvimento do país por meio da oferta à população de ensino, 

pesquisa e extensão, em sintonia com as demandas dos Arranjos Produtivos Locais. 

Quanto à integração entre Educação Profissional e ensino propedêutico, as suas 

diretrizes e concepções abarcam uma proposta de educação integral que aproxime 

e integre conhecimentos gerais e específicos, embora seja possível observar por 

parte do Estado mais uma dualidade nos dois currículos da Educação Profissional 

com a propedêutica. 

O público alvo constituiu-se de jovens e adultos da classe trabalhadora e 

até mesmo parte da classe média que historicamente não tiveram acesso à 

Educação Profissional e Superior públicas. Em 2010, com o plano de expansão, o 

número de escolas aumentou em 214 unidades com 410 novos campi. 

 

3.1.1 O IFNMG/Campus Almenara 

 

Pode-se dizer que o IFNMG/Campus Almenara é decorrente da expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica que teve início no ano de 

2004 pelo Ex-Presidente Lula e, sucessivamente, por Dilma Roussef, via decreto nº 



 

94 

 

5.154/04 que estabeleceu a articulação entre a Educação Profissional e a 

propedêutica no Ensino Médio. 

O referido Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica foi previsto para ocorrer em duas fases: a Fase I (2005-2007) e a 

Fase II (2007-2010). Esta última foi concluída no governo de Dilma Roussef, que, 

por sua vez, deu continuidade ao referido Plano, lançando a Fase III (2011-2014). 

A composição desse novo modelo de organização para a Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica (RFEPT) deu-se, em um primeiro momento, 

por meio do Decreto nº 6.095/07, que estabeleceu as diretrizes para o processo de 

transformação das Instituições Federais de Educação Tecnológica em Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) com adesão voluntária por meio 

da chamada pública MEC/SETEC nº002/07. Em um segundo momento, o governo 

Lula criou os IFs através da Lei nº 11.892/08, passando a RFEPT a ser constituída 

pelas seguintes instituições: 

 

I – Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – Institutos 
Federais; 
II – Universidade Federal Tecnológica do Paraná – UFTPR; 
III – Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 
– CEFET-RJ e de Minas Gerais – CEFET-MG; 
IV – Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais; 
V – Colégio Pedro II. (BRASIL, 2008). 

 

Inegavelmente, a expansão da RFEPT cumpre importante papel 

socioeducacional no que se refere à ampliação do acesso à escolarização técnica 

de nível médio para diferentes públicos em diversas partes do país. Importa também 

reconhecer o significado dessa expansão para o desenvolvimento local das regiões, 

estados e municípios com ela contemplados. 

São estabelecidos como objetivos para a Política de Educação 

Profissional: 

 

I. Expandir, ampliar, interiorizar e consolidar a rede de Institutos e 
Universidades Federais, democratizando e ampliando o acesso de 
vagas na Educação Profissional, Tecnológica e Superior; 
II. Promover a formação de profissionais qualificados, fomentando o 
desenvolvimento regional e estimulando a permanência de profissionais 
qualificados no interior do Brasil; 
III. Potencializar a função social e o engajamento dos Institutos e 
Universidades como expressões das políticas do Governo Federal na 
superação da miséria e na redução das iniquidades sociais e territoriais 
(BRASIL, 2008). 
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Conforme a Lei nº 11.892/08, os IFs passam a ter as seguintes 

finalidades: 

 

I - ofertar educação profissional e tecnológica em todos os níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação 
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 
II - desenvolver a educação profissional como um processo educativo e 
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológica 
capaz de gerar soluções técnicas e tecnológicas às sociais e peculiaridades 
regionais; 
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à 
educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura 
física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 
identificados com base no mapeamento das potencialidades de 
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 
Instituto Federal; 
V - Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, 
em geral, e de ciências aplicadas, bem como no apoio à oferta do ensino de 
ciências em instituições públicas, em particular, estimulando o 
desenvolvimento do espírito crítico, voltado à investigação empírica; 
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de 
ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica 
e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; 
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 
tecnológica; 
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e 
tecnológico; 
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de 
tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio 
ambiente (BRASIL, 2008). 

 

Baseado na citação acima, pode-se afirmar que o processo de 

expansão/interiorização dos Institutos Federais tem como um dos seus fundamentos 

o diálogo com o contexto local e regional.  

Fruto desta expansão da Rede Federal de Educação Profissional, o Baixo 

Jequitinhonha foi contemplada com uma unidade do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia na região, com área de 15.504,40 Km², no município de 

Almenara/MG. É responsável por atender os 16 municípios da região: Almenara, 

Bandeira, Divisópolis, Jacinto, Jequitinhonha, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto, 

Felisburgo, Joaíma, Jordânia, Mata Verde, Monte Formoso, Palmópolis, Rio do 

Prado, Rubim e Santo Antônio do Jacinto, conforme o mapa abaixo. A população 

total do território é de 179.711 habitantes, dos quais 51.457 vivem na área rural, o 
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que corresponde a 28,63% do total. Possui 7.448 agricultores familiares, 377 

famílias assentadas e 4 comunidades quilombolas. Seu IDH médio é  

0,64. 

                          Mapa 3 – Abrangência do IFNMG/Campus Almenara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de Informações Territoriais (http://sit.mda.gov.br) 

 

Tendo como principais objetivos ampliar o acesso à educação 

profissionalizante, técnica e superior e, principalmente, contribuir para o 

desenvolvimento local e regional da região, o IFNMG remonta sua recente história 

através da lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que cria os Institutos Federais 

(IFs) por meio da integração do Centro Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica de Januária (CEFET-Januária) e da Escola Agrotécnica Federal de 

Salinas (EAF-Salinas), instituições com mais de 50 anos de experiência na oferta da 

educação profissional.  

O processo de criação do IFNMG – Campus Almenara iniciou-se com a 

Chamada Pública MEC/SETEC nº 001 de 24 de Abril de 2007 através da qual a 

União, representada pelo Ministério da Educação, que acolheu propostas de apoio à 

implantação de 150 novas Instituições Federais de Educação Tecnológica no âmbito 

do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica – Fase II. 
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Esta chamada pública constituiu-se uma iniciativa do Governo Federal por 

intermédio do Ministério da Educação e teve por objetivo: 

 

implantar, 150 (cento e cinquenta) novas unidades na Rede Federal de 
Educação Tecnológica, oferecendo ao país condições favoráveis à 
formação e qualificação profissional nos diversos níveis e modalidades de 
ensino, suporte ao desenvolvimento da atividade produtiva, oportunidades 
de geração e disseminação de conhecimentos científicos e tecnológicos e 
estímulo ao desenvolvimento socioeconômico em níveis local e regional. 
(Chamada Pública MEC/SETEC nº 001 de 24 de Abril de 2007). 

 

Ao anunciar a intenção de implantar uma escola técnica em cada cidade 

pólo do país, o Governo Federal estaria assumindo o compromisso de vincular a 

oferta pública de formação profissional às estratégias de desenvolvimento 

socioeconômico sustentável, viabilizado pelo fortalecimento da atividade produtiva e 

da educação, ciência e tecnologia nas principais mesorregiões do País. De acordo 

com o edital, a definição das localidades contempladas orientou-se por uma 

abordagem multidisciplinar, fundamentada em análise crítica de variáveis 

geográficas, demográficas, socioambientais, econômicas e culturais, com destaque 

para as seguintes finalidades: 

 

a) distribuição territorial equilibrada das novas unidades de ensino; 
b) cobertura do maior número possível de mesorregiões em cada Unidade 
da Federação; 
c) proximidade das novas unidades de ensino aos Arranjos Produtivos 
Locais instalados e em desenvolvimento; 
d) interiorização da oferta pública de educação profissional e de ensino 
superior; 
e) redução dos fluxos migratórios originados nas regiões interioranas com 
destino aos principais centros urbanos; 
f) aproveitamento de infraestruturas físicas existentes; 
g) identificação de potenciais parcerias.  (Chamada Pública MEC/SETEC Nº 
001 de 24 de abril de 2007) 

 

Conforme previa a chamada pública MEC/SETEC, o município de 

Almenara foi citado na lista de municípios para receber uma unidade do instituto 

Federal para qual a prefeitura do município de Almenara, juntamente com a 

comunidade, apresentou sua proposta, protocolada na Secretária de Educação 

Profissional e Tecnológica ainda em 2007, sendo acolhida pelo MEC em 2009 por 

meio da portaria do MEC número 24 de 29 de outubro de 2009, objetivando assumir 

o compromisso de intervir na região de abrangência, identificando os problemas e 
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criando soluções tecnológicas para o desenvolvimento sustentável com inclusão 

social. 

Atualmente, o Campus Almenara oferta cursos técnicos de nível médio 

em três áreas: Informática, Zootecnia e Agropecuária. Além disso, tem os cursos 

subsequentes em Enfermagem e Administração. Em nível superior, por sua vez, os 

cursos são em Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Agronomia e Processos 

Gerenciais. Somados, são 769 alunos presenciais, conforme dados internos da 

instituição e um quadro de servidores formado por 45 técnicos administrativos e 60 

professores. 

Em tese, o papel que está posto na essência dos Institutos Federais é o 

de garantir ações que visem incorporar, antes de tudo, setores sociais que 

historicamente foram alijados dos processos de desenvolvimento e modernização do 

país, o que de alguma forma legitima e justifica a importância de sua presença na 

região do Vale do Jequitinhonha, enquanto instrumento na construção e resgate da 

cidadania e da transformação social. 

Com isso, o IFNMG/Campus Almenara representa uma questão 

estratégica não apenas como elemento contribuinte para o desenvolvimento 

econômico e tecnológico da região em que está inserido, mas também como fator 

para fortalecimento do processo de inserção cidadã de quase 700 alunos que são 

diretamente atendidos que, doravante, poderão se preparar para o mercado de 

trabalho e para a vida. 

 

3.2 O fenômeno da retenção escolar no ensino técnico profissional brasileiro 
 

Nesta seção é apresentado, com base nos fundamentos de Dore e 

Luscher (2011), Araújo e Santos (2012), Glavam e Cruz (2013), entre outros, uma 

discussão sobre o tema retenção escolar na Rede Federal de Educação Profissional 

para que se possa compreender como o tema em análise tem ganhado destaque 

nas discussões atuais, devendo ser enfrentado pelos sistemas de ensino, pela 

sociedade e pelo Estado. 

Nesses termos, é de se salientar que a escola representa uma 

oportunidade fundamental para enfrentamento e superação de limitações tanto do 

contexto social quanto pessoal e profissional, sendo capaz de permitir aos sujeitos 

construir novas perspectivas de inserção e de participação na vida social e no 
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mundo do trabalho. No entanto, isso requer não só a entrada, mas a permanência 

saudável dos estudantes na escola. Essas condições de acesso e permanência e, 

de forma especial, nos cursos técnicos, são definidos, conforme aponta Dore e 

Luscher (2011), em grande medida pelas políticas educacionais vigentes. 

O fato é que a rede federal de educação vivencia na atualidade uma 

política de educação de forte expansão. Enquanto que de 1909 a 2002 foram 

criadas 140 escolas técnicas no país, de 2003 a 2014 foram criadas 562 novas 

instituições. 

Com essa expansão, é evidente que houve a ampliação de oportunidades 

de estudos e qualificação profissional para mais jovens, como também o 

atendimento a um mercado de trabalho cada vez mais exigente em termos de 

aperfeiçoamento dos sujeitos, já que a evolução rápida do mundo exige uma 

atualização contínua dos saberes. 

Todavia, é evidente que a proposta de redemocratização do ensino 

técnico deve ir além da ampliação de escolas e vagas para estudantes, mas precisa 

perpassar também por situações e propostas que incidam sobre a qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem para que os alunos tenham bom rendimento 

acadêmico durante a formação, proporcionando, assim, a efetiva promoção e 

aprovação com sucesso de seus estudantes. 

Por isso mesmo, nos últimos anos, tem-se verificado em função da 

política de expansão da rede federal uma diversidade de projetos sendo realizados 

com intuito de aumentar as vagas em cursos técnicos, seja ampliando as escolas 

técnicas e a oferta de vagas, seja abrindo cursos que atendam uma demanda 

regional de forma a promover nos jovens e adultos o acesso à escola técnica. Por 

outro lado, no que se observa à permanência e à qualidade do ensino, ainda existem 

poucos projetos ou, quando existentes, mostram-se pouco eficientes. 

Araújo e Santos (2012) detalham em suas pesquisas que uma das razões 

mais significativas para a baixa formação qualificada existente no mercado de 

trabalho se deve ao problema do acesso e da permanência com sucesso do aluno 

nas escolas técnicas. Isto porque a oferta de vagas, apesar das políticas de 

expansão nos últimos anos, ainda não consegue atender a demanda. E, entre os 

que têm o acesso, existe ainda muita retenção, evasão e outras formas do fracasso 

escolar. 
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Nessa perspectiva, Araújo e Santos (2012) destacam que a retenção 

escolar na educação profissional é uma problemática que afeta a formação e 

desenvolvimento do aluno que almeja se qualificar em busca de melhores empregos 

e qualidade de vida, constituindo um problema de ordem democrática em que o 

direito à educação de qualidade do aluno na escola não está sendo garantido. 

Segundo as autoras Dore e Luscher, a compreensão dos fatores que 

levam esses estudantes a não conseguirem êxito em seus estudos pode possibilitar 

formas de prevenir a retenção, seja pela identificação de novas práticas 

pedagógicas, seja com a implementação de políticas públicas adequadas.  

Uma discussão abordada no Fórum de Educação Profissional em São 

Paulo (2011) mostra que a relação entre a educação básica e a educação técnica é 

um contexto significativo em relação à retenção na educação técnica do Brasil. Essa 

discussão ressalta que muitos alunos não estão preparados para absorver o 

conteúdo do ensino profissional porque a educação básica não foi eficiente, e, no 

caso do ensino médio integrado, soma-se o fato de ter que lidar com muitas 

disciplinas do currículo, mesmo sem ter base para isso. 

Glavam e Cruz (2013) citam em suas pesquisas que os altos índices de 

retenção nos cursos técnicos têm preocupado principalmente a gestão das 

instituições de ensino, uma vez que estes impactam sobre o resultado financeiro; as 

metas de conclusão e de quantidade de formandos; os gastos com a organização da 

turma como a disponibilização de espaço; e a distribuição de alunos por turma, já 

que com as retenções aumenta o número de alunos involuntariamente na escola, o 

que acaba refletindo em seu planejamento. 

Além disso, as consequências da retenção escolar no contexto da 

educação profissional não são só para a gestão da instituição, mas para o aluno que 

sofre o problema, uma vez que ele passa a não ter acesso ao conhecimento 

proposto no mesmo tempo dos colegas e as habilidades necessárias para o pleno 

desenvolvimento de tarefas impostas à atividade profissional passa a ser tardia, e, 

nesse caso, terá dificuldade de alçar melhores oportunidades. 

Nas análises de Batista (2009), é explicitado que os jovens evadidos ou 

retidos por muitos anos na escola poderão estar condenados à falta de 

oportunidades, culminando no fato de ter que atuarem à margem do mercado de 

trabalho, desempenhando funções de baixa remuneração e, por muitas vezes, em 
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condições precárias de trabalho, submetido ao mercado informal sem seguridade 

social e registro. 

Em uma análise contextual, os autores Silva, Pelissari e Steimbach (2013) 

questionam sobre a política de expansão do ensino técnico que está em jogo no 

Brasil nos últimos anos. Para eles, foi colocado pelo poder público uma expansão 

que não se propõe a alterar a essência estrutural da educação técnica, mas 

simplesmente ampliar o acesso à educação técnica e, mais do que isso, sem levar 

em consideração questões centrais para a educação formal, tais como o currículo 

dos cursos, as questões sociais e um planejamento adequado que atenda os 

anseios dos alunos. 

Todavia, é possível afirmar que há muito de se fazer para reduzir os 

índices de retenção escolar no IFNMG/Campus Almenara, devendo ser 

compromisso não só da gestão escolar, mas de toda a sociedade no sentido de se 

envolver para o alcance de uma educação de qualidade. Todos os envolvidos nesse 

processo devem desempenhar suas funções específicas em prol da superação do 

desafio da retenção escolar com ações compartilhadas pela gestão da escola, pelos 

professores, por alunos, sociedade e políticas públicas educacionais. 

Conclui-se que o percurso histórico da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica indica uma tendência de superação do conceito de 

Educação Profissional como opção para os pobres e desvalidos. Entretanto, apesar 

do reconhecimento dessa modalidade de educação pela sociedade brasileira, é 

possível perceber ainda a dualidade estrutural existente entre ensino propedêutico e 

ensino profissional. 

Esse enfoque supõe a superação total do entendimento tradicional de 

Educação Profissional como simples instrumento de uma política de cunho 

assistencialista, ou seja, aquela educação voltada para preparação dos povos 

desvalidos ou mesmo como linear ajustamento às demandas do mercado de 

trabalho em que o aluno passou a ser visto como cidadão e, por isso, tradado em 

uma condição de igualdade. 

Deve-se salientar que a nova educação profissional nos moldes da lei 

9394/96 requer para além do domínio operacional de um determinado fazer, a 

compreensão global do processo produtivo com a apreensão do saber tecnológico 

que informa a prática profissional e a valorização da cultura do trabalho pela 

mobilização dos valores necessários à tomada de decisões. 
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Essa nova compreensão apresentada buscou, em tese, superar o dilema 

antigo que sempre rondou os cursos técnicos no Brasil: a escola técnica era, 

essencialmente, uma opção para os pobres, para aqueles que necessitavam 

ingressar precocemente na força de trabalho e não podiam aguardar uma formação 

profissional mais ampla e demorada em um curso superior, de graduação.  

Todavia, apesar dos grandes avanços no tocante à educação profissional 

nos últimos anos, os Institutos Federais passaram a exercer uma atuação paralela à 

das universidades federais, o que faz entrar em contradição com a proposta de uma 

educação integral e única para todos em decorrência dos distintos percursos criados 

dentro do Ensino Superior, assim como ocorreu historicamente no ensino 

secundário, mantido pela rede pública, o que tem aumentado o risco de se reforçar a 

existência de uma universidade para ricos e outra para pobres, ambas financiadas e 

geridas pelo governo federal.  

Por outro lado, é inquestionável o mérito dessa política no que tange à 

democratização do acesso ao Ensino Profissional e ao Ensino Superior, e, 

principalmente, o avanço representado pela interiorização dos cursos e instituições 

de ensino que, via de regra, concentravam-se nas capitais e regiões litorâneas do 

país.   

Para minimizar os impactos das duas instituições na relação entre ricos e 

pobres, é necessário que as condições de acesso pelos estudantes, a infraestrutura, 

os quadros funcionais, os planos de cargos e salários dos servidores, entre tantos 

outros aspectos, sejam equiparados entre universidades federais e Institutos 

Federais. Com isso, existência de dois percursos escolares em si não é o que 

caracteriza a dualidade estrutural da educação, mas sim o fato de uma parte da 

população ou classe social poder acessar sem dificuldades ao tipo de ensino 

reconhecido socialmente como sendo de qualidade, enquanto aos demais resta 

como única opção uma educação considerada inferior e que lhes coloca em uma 

situação de desvantagem no convívio social.  

É preciso sublinhar que a expansão da Rede Federal nos últimos tempos 

foi marcada pela ampliação do número de escolas e universidades federais, cujos 

desafios exigem que o Brasil assuma a Educação Profissional como política de 

Estado de modo a garantir a sua continuidade da expansão. Porém, analisando 

alguns aspectos desse crescimento, a exemplo da própria retenção, com mais 

cuidado para que tenha de fato uma educação única para todos e de qualidade.  
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4 A RETENÇÃO DISCENTE EXPRESSA NO COTIDIANO DO IFNMG/CAMPUS 

ALMENARA 

 

Este capítulo é dedicado em apresentar a análise e a interpretação dos 

resultados obtidos na coleta de dados sobre a Retenção Escolar, partindo-se 

inicialmente da análise documental, a qual vislumbrou conhecer a organização 

didática e pedagógica dos Cursos Integrados do IFNMG/Campus Almenara.  

Em seguida, o próximo passo foi perceber as impressões dos alunos e 

gestores por meio dos questionários aplicados, cujas questões permearam sobre os 

determinantes da retenção, a organização interna do IFNMG/Campus Almenara e as 

ações de cunho administrativo e pedagógicas as quais a gestão dispõe para 

melhorar a qualidade do ensino e reduzir os índices de retenção, culminando-se com 

as considerações sobre os dados colhidos com na pesquisa.  

Segundo Babbie (2003, p. 63) “eventos têm razões” e “as coisas” não 

acontecem simplesmente, mas têm “determinantes antecedentes”. Essa foi a 

premissa seguida a fim de buscar os fatores que determinam a retenção escolar na 

Instituição em análise, compreendendo os motivos, as circunstâncias e causas da 

retenção escolar a partir das respostas dos sujeitos da pesquisa. 

 

4.1 Caracterização didática e pedagógica dos Cursos Integrados do IFNMG 

/Campus Almenara 

 

Para iniciar a análise das ações da gestão escolar frente à retenção 

discente, cabe caracterizar alguns aspectos didáticos e pedagógicos para que se 

possa entender como funciona a dinâmica dos Cursos Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio.  

A presente análise documental teve como base a consulta em 

documentos internos tais como: Regimento Interno do Campus, Regulamento dos 

Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Regulamento Disciplinar e 

Projetos Político e Pedagógico dos Cursos de Zootecnia, Agropecuária e 

Informática. 

 Os referidos documentos apresentam as diretrizes, normas e 

procedimentos a serem adotados nos Cursos Técnicos de Nível Médio e têm por 
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finalidade padronizar e dinamizar o fluxo das ações administrativas e didático-

pedagógicas. 

Foram elaborados por servidores do Campus Almenara, conforme os fins 

da Educação Nacional previstos na Constituição Federal, na Lei nº 11892/2008, na 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9394/1996 e demais disposições legais do Ensino 

Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio que lhes são aplicáveis.  

 

4.1.1 Projetos pedagógicos 

 

Em relação aos Projetos Pedagógicos, pode-se afirmar que são 

empreendidas políticas de ensino nas quais a instituição adota por meio de seus 

projetos uma organização de trabalho que incentiva a formação e atuação de 

equipes interdisciplinares, o fortalecimento da articulação entre teoria e prática, bem 

como o estímulo a ações que motivem a autonomia intelectual dos seus discentes, 

tornando-os protagonistas do processo de ensino aprendizagem e preparando-os 

para os novos desafios pessoais e profissionais.  

Há que se destacar que os cursos ministrados são inspirados nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e têm por finalidades 

o pleno desenvolvimento do discente, a sua formação para o exercício da cidadania 

e a sua preparação para o mundo do trabalho, cuja organização contempla o 

conjunto de competências que o aluno deve adquirir e é dividida em unidades 

curriculares (disciplinas), que são ministradas de forma integrada à educação 

profissional em cada Curso Integrado ao Ensino Médio. 

Assim, apesar dos projetos pedagógicos dos cursos conterem a 

organização curricular por disciplinas, discutido e amplamente aceito pela 

comunidade, aqueles propõem que haja, a partir do planejamento das aulas, 

parceria entre docentes de diferentes áreas do curso, visando favorecer uma 

integração entre as diferentes disciplinas, o que possibilitará o espírito crítico, a 

correlação da prática com a teoria e o compromisso do aluno com o processo de 

ensino aprendizagem. 

Atualmente, discutem-se, no âmbito dos Projetos Pedagógicos, ações que 

fortaleçam a interdisciplinaridade entre as diferentes disciplinas de modo que haja a 
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integração intra e intercursos, favorecendo o enriquecimento do perfil profissional e a 

contextualização das áreas de formação por meio da integração curricular. 

Assim, conforme previsto nos aspectos filosóficos dos projetos 

pedagógicos dos cursos integrados, porém ainda não explícito na matriz curricular, 

há uma tendência em desenvolver uma integração curricular, passando a ter uma 

característica mais interdisciplinar, o que muito poderá contribuir para a formação 

global do aluno, bem como facilitar a compreensão dos fenômenos, situações e 

processos, permitindo a visibilidade dos valores, ideologias e interesses presentes 

em todas as questões sociais e culturais. 

Outro aspecto muito importante previsto na proposta de integração 

curricular do cursos é o trabalho com os temas transversais como, Cultura afro-

brasileira, Desenvolvimento Sustentável, Responsabilidade Social, 

Empreendedorismo, Ética, dentre outros, os quais apesar de estarem incluídos em 

disciplinas na matriz curricular, os projetos pedagógcos prevêem incorporá-los na 

prática pedagógica de todas as áreas de maneira que o trabalho com esses temas 

não seja restrito ao ensino de uma determinada disciplina, mas tenha uma abertura 

no planejamento das demais e que não fique preso à teorização, sendo trabalhados 

a partir de textos, seminários, palestras, projetos e em eventos específicos como 

festa junina, natal solidário, consciência negra, semana da ciência e tecnologia. 

Segundo o Regulamento dos Cursos de Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio do IFNMG/Campus Almenara (2013), o currículo desenvolvido pela 

instituição deve observar os seguintes princípios: 

 

I – integração de diferentes formas de educação para o trabalho, para a 
ciência e para a tecnologia, devendo conduzir ao permanente 
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social; 
II – atualização, mediante informações sobre o mundo do trabalho, 
principalmente nas áreas de influência do Campus, de forma a possibilitar o 
aprimoramento do sistema de oferta de cursos; 
III – organização por Eixos Tecnológicos/Áreas do Conhecimento, 
observando as Diretrizes Curriculares Nacionais, adotando como base o 
perfil profissional e conhecimentos necessários ao exercício da profissão; 
IV – construção do conhecimento, incorporando estratégias de ensino e 
aprendizagem visando à formação para o mundo do trabalho, por meio de 
atividades práticas, visitas técnicas, estágios e outros instrumentos. 
V – planejamento, flexibilização e adequação curricular para atendimento às 
pessoas com necessidades específicas. (IFNMG, 2013, P.6). 

 

Além disso, a construção das matrizes curriculares de cada curso 

considera-se o perfil desejado para cada curso, observando as aptidões conceituais, 
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procedimentais e atitudinais a serem desenvolvidas para o seu alcance, a escolha 

de conteúdos necessários e também a necessidade de preparação dos discentes 

para o mundo do trabalho.  

A cada início de ano letivo é feito pelos docentes, em consonância com o 

currículo, os Planos de Ensino a serem executados por eles, os quais devem 

especificar, dentre outros pontos, a ementa, os objetivos e habilidades a serem 

alcançados pelos alunos; o conteúdo programático; a metodologia e recursos 

didáticos a ser adotados; e o sistema de avaliação, entre outros, devendo ser 

discutidos em sala de aula pelo docente dentro dos primeiros 10 (dez) dias letivos de 

cada série, podendo ser alterados, caso se julgue necessário. 

De acordo com o regulamento dos cursos técnicos, os planos de Ensino 

deverão ficar à disposição dos discentes após aprovação da Coordenação de Curso 

e devem ser periodicamente atualizados pelos docentes sob a orientação do Núcleo 

Pedagógico e da coordenação de cursos. 

Com o objetivo de promover a unificação da organização curricular e das 

ementas e ainda propiciar discussões sobre as concepções de Educação 

Profissional Técnica e Tecnológica e do perfil de formação dos egressos dos cursos 

técnicos, a Pró-Reitoria de Ensino, por meio do Plano de Desenvolvimento 

Institucional, propôs aos Campi e, neste caso, se insere o Campus Almenara, uma 

ação pioneira que foi o Processo de Unificação de Cursos (PROUNIC), considerada 

uma fundamental para o fortalecimento da identidade do IFNMG. 

O PROUNIC visa unificar um mínimo de 70% (setenta por cento) dos 

componentes curriculares e ementas dos cursos ofertados pelos Campi, ficando 

30% (trinta por cento) para trabalhar as especificidades locais e regionais, além do 

princípio de autonomia didática, dentre outros. 

Os fundamentos que norteiam as matrizes curriculares dos Cursos 

Técnicos Integrados estão firmados nos princípios emanados da legislação 

educacional vigente como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio (Resolução CNE/CEB nº 06/2012), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº 02/2012), a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996, a Lei nº 

11.741/2008, o Decreto nº 5.154/2004, o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos e 

nas diretrizes internas da Instituição.  
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Desse modo, segundo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a 

organização curricular dos Cursos Técnicos Integrados do IFNMG está pautada nos 

seguintes princípios: 

 

I. Educação Básica indissociável da Educação Profissional na perspectiva 
da integração entre saberes específicos para a produção do conhecimento 
e a intervenção social, assumindo a pesquisa como princípio pedagógico; 
II. Trabalho como princípio educativo tendo sua integração com a ciência, a 
tecnologia e a cultura como base da proposta política e pedagógica e do 
desenvolvimento curricular; 
III. Educação politécnica que visa a superação da cisão entre trabalho, 
ciência e cultura na formação básica e profissional e garantia dos 
fundamentos científico-tecnológicos da produção moderna na formação dos 
sujeitos, de modo a orientar os discentes à realização de múltiplas escolhas; 
IV. Formação omnilateral (integral), concepção de formação humana que 
implica a integração das dimensões fundamentais da vida que estruturam a 
prática social: o trabalho, a ciência e a cultura; 
V. Respeito à diversidade e às experiências sociais dos sujeitos; 
VI. Indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-
aprendizagem; 
VII. Interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática pedagógica, 
visando à superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação 
da organização curricular; 
VIII. Articulação com o desenvolvimento socioeconômico e ambiental dos 
territórios onde os cursos ocorrem, com observação dos arranjos produtivos 
locais, sociais e culturais; 
IX. Identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que 
contemplem conhecimentos, competências e saberes profissionais 
requeridos pela natureza do trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico e 
pelas demandas sociais, econômicas e ambientais. (PDI/IFNMG, 2014-
2018, p, 80) 

 

As matrizes curriculares dos Cursos Técnicos Integrados definidas no 

PROUNIC foram estruturadas integrando a formação geral e de base comum à 

formação técnica. A formação geral é organizada em áreas do conhecimento, tais 

como Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas e a parte 

diversificada. 

A formação técnica é estruturada por unidades curriculares de acordo 

com os eixos tecnológicos da área profissional, conforme legislação vigente. Os 

componentes curriculares da organização curricular seguem uma ordenação e 

sequências lógicas que propiciam a apropriação das aprendizagens referentes ao 

perfil profissional de conclusão do curso.  

Em tese, um dos aspectos mais relevantes apresentados e previsto no 

Regulamento dos cursos técnicos e nos aspectos políticos dos projetos dos cursos, 

porém não vislumbrado explicitamente nas matrizes e ementas, é a falta de 

interdisciplinaridade dos cursos. Tais documentos mostram uma evidente separação 
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entre Ensino Médio propedêutico e do Técnico. Além disso, tem-se um processo de 

avaliação da aprendizagem marcado por um viés tradicional e classificatório. 

 

4.1.2 Avaliação da Aprendizagem 

 

Em relação à avaliação da aprendizagem dos discentes, a organização 

didática pedagógica aponta ter um caráter diagnóstico e formativo voltada para o 

pleno desenvolvimento do indivíduo e da aprendizagem, o preparo para o exercício 

da cidadania e a qualificação para o trabalho. 

Assim, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem aponta ser 

contínua e cumulativa e tem por fundamento uma visão crítica sobre o ser humano, 

a sociedade, a natureza, a educação, a ciência, a cultura, a tecnologia e a arte, 

contemplando os domínios cognitivos, psicomotor e afetivo da aprendizagem, 

considerando seus aspectos qualitativos e quantitativos, além das competências 

constantes no perfil profissional previsto nos planos de cada curso. 

Nesse sentido, os tempos avaliativos intermediários dos períodos letivos 

foram até 2014 divididos em 4 (quatro) bimestres, sendo que a partir de 2015 houve 

alteração no Regulamento e os tempos avaliativos passaram a ser organizados em 

3 (três) trimestres. 

Ao final de cada tempo avaliativo, a verificação de aproveitamento escolar 

é feita em cada disciplina através da avaliação do desempenho do discente em 

todas as atividades avaliativas para as quais são distribuídos pontos em uma escala 

de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

Ao final de cada tempo avaliativo, está garantido ao aluno o direito à 

recuperação parcial (de notas) através de avaliação única no valor total do trimestre. 

No primeiro e segundo trimestres a nota a ser registrada, independentemente do 

valor que o aluno tenha alcançado, será de no máximo 60% do valor do trimestre. Já 

no terceiro trimestre, a nota a ser registrada se limitará ao necessário para que o 

discente atinja 60 pontos anuais necessários à aprovação, podendo, neste caso, 

ultrapassar os 60% do valor total do trimestre.  

Aplica-se também a partir do ano de 2015 os procedimentos da média 

global aos alunos que não tenham conseguido média para aprovação e, para isso, o 

aluno deve atender aos seguintes requisitos: mínimo de 75% (setenta e cinco por 

cento) de frequência; alcançar desempenho mínimo de 55%, aplicando-se em até 
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duas disciplinas e, cumulativamente, atingir aproveitamento igual ou superior a 60% 

nas demais disciplinas e média aritmética igual ou superior a 70% no conjunto das 

disciplinas cursadas.  

Caso o discente do curso integrado atenda aos requisitos descritos, este 

será considerado aprovado no ano letivo. A média global será calculada antes da 

recuperação final e, se necessário, após a recuperação final. 

Vale ressaltar que até os anos de 2013 e 2014 os procedimentos da 

avaliação também eram outros em que não havia média global e a nota da 

recuperação não podia ultrapassar 60% nos registros em nenhum bimestre. 

A Recuperação Paralela (de conhecimentos) também é uma ferramenta 

obrigatória, devendo ser trabalhada ao longo dos trimestres com os discentes que 

apresentarem dificuldades de aprendizagem, culminando com a recuperação parcial 

(de notas). 

Não se aplica no Campus Almenara, nos procedimentos de avaliação da 

aprendizagem, a progressão continuada e nem outro mecanismo de progressão do 

aluno que não tenha conseguido média suficiente para aprovação, sendo que, neste 

caso, poderá repetir por um único período a mesma série no Campus. 

 

4.1.3 Calendário Escolar 

 

Em relação ao calendário escolar, este é construído em consonância com 

as exigências, peculiaridades, necessidades regionais e as modalidades de 

educação oferecida, observada a legislação pertinente, em especial, a Lei n.º 

9394/96, devendo ser antecipadamente proposto e aprovado pelos órgãos 

colegiados competentes da Instituição, devendo constar no mínimo as seguintes 

atividades: 

 

I – datas de início e término dos períodos letivos; 
II – períodos de férias discentes; 
III – período destinado à(s) jornada(s) pedagógica(s); 
IV – prazo de entrega dos Planos de Ensino; 
V – períodos para matrículas, renovação de matrículas, renovação de 
matrícula trancada, solicitação de aproveitamento de estudos, e solicitação 
de aproveitamento de experiências anteriores; 
VI – dias letivos, feriados e recessos escolares; 
VII – dias reservados a comemorações cívicas e sociais; 
VIII – dias de reuniões de pais; 
IX – reuniões para avaliações coletivas; 
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X – prazos de entrega dos resultados parciais e finais de aprendizagem, e 
envio de diários de classe à Coordenação de Registros Escolares (CRE); 
XI – período para recuperação final; 
XII – outros eventos de relevância para a comunidade escolar. (PDI/IFNMG, 
2013, P.5) 

 

4.1.4 Ingresso nos Cursos Integrados 

 

Quanto ao ingresso nos cursos integrados, é importante ressaltar que 

para ter acesso a um dos cursos, é necessário passar pelo processo seletivo que 

tem por objetivo classificar o candidato para ingresso nos diversos cursos de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio no limite de vagas fixadas para cada 

curso. 

Os processos seletivos são geridos por meio de edital próprio, contendo, 

dentre outras especificidades, o número de vagas oferecidas por curso, os critérios e 

requisitos de inscrição e seleção de candidatos, a data, hora e local de realização 

das provas, os critérios de aprovação, classificação e matrícula, assim como o 

conteúdo programático das provas. 

Todo o planejamento, operacionalização, controle e avaliação dos 

processos de ingresso nos cursos técnicos de nível médio são de responsabilidade 

do Diretor do Departamento de Ensino e da Comissão Permanente de Processo 

Seletivo (CPROS), designada por Portaria do Reitor. 

Os documentos oficiais mencionam ainda que o aluno que ingressa no 

IFNMG, ao final de sua trajetória, deve ser um cidadão capaz de ter um 

envolvimento importante no quadro de mudanças sociais. Cada aluno deve ser 

preparado para o enfrentamento das dificuldades colocadas pela experiência da vida 

em sociedade. Para isso, pressupõe a articulação entre o ensino, pesquisa e 

extensão, reconhecendo, no aluno, um sujeito capaz de participar de maneira 

atuante no âmbito coletivo e ético dos problemas colocados pela realidade. 

 

4.1.5 Retenções em 2013 e 2014 

 

Em relação aos resultados dos alunos em torno do processo de ensino-

aprendizagem, os dados observados permitem perceber, conforme o gráfico abaixo, 

que a maior parte das retenções concentra-se no primeiro ano, algo em torno de 

24% dos alunos. 
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Gráfico 3 - Índice de retenção no IFNMG/Campus Almenara nos anos de 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Dados internos IFNMG 

 

 

                   Os dados representados no gráfico 3 permitem induzir que é preciso 

intervir no trabalho  pedagógico, pois o índice de retenção no primeiro ano do ensino 

médio está acima da média do Brasil no mesmo período (16%). No segundo ano, o 

índice é menor que na primeira e na terceira série. Nesta última não há registros de 

retenções. 

É importante salientar que a retenção no primeiro ano do Ensino Médio 

tem a ver, dentre outras coisas, com a “bagagem” de conhecimento que o aluno traz 

do ano escolar anterior. Na maioria das escolas, o Ensino Fundamental é 

organizado por sistemas de progressão continuada, cujos alunos são promovidos 

mesmo sem alcançar as habilidades necessárias para a série seguinte. Ao chegar 

ao ensino médio, no caso do IFNMG/Campus Almeanra, tem-se a organização 

pedagógica por meio da seriação, além do número de disciplinas serem maior em 

função da formação profissional, o que torna ainda mais penoso para os alunos. 

As disciplinas que mais reprovaram no período em análise (2013 e 2014), 

conforme dados internos da Secretaria de Registros do IFNMG/Campus Almenara, 

foram Matemática, Física, Biologia e Português. Nas disciplinas técnicas, apesar de 
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não aparecem no ranking das retenções, apresentam um contingente grande 

também de retenção.  

 

4.1.6 Planejamento Interno e órgãos colegiados 

 

Regimentalmente, quanto ao fortalecimento da Gestão Escolar e 

simultaneamente dos resultados do processo pedagógico, há alguns órgãos 

colegiados que fazem parte da gestão do Campus, responsáveis por contribuir de 

forma democrática nas políticas educacionais internas comprometidas com uma 

educação de qualidade para todos.  

Para isso, têm-se o Conselho Gestor, Comissão de Pais, Conselho de 

Classe e Núcleo Estruturante de Cursos, além de diversas comissões internas, 

destacando-se a comissão de Intervenção Pedagógica, responsável por 

implementar ações referentes ao desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e, 

com isso, evitar as retenções. 

Em nível de Reitoria, consta no PDI um plano de metas e objetivos que, 

dentre outros, destaca-se o fomento a políticas institucionais voltadas a redução da 

reprovação, evasão e retenção nos cursos técnicos; a criação e fortalecimento dos 

cursos já existentes de modo que possam cumprir as funções acadêmicas, 

humanísticas, científicas e sociais; e acompanhamento da implementação de 

diretrizes que orientem a atualização e o redimensionamento curricular periódico dos 

cursos nos Campus em sintonia com a dinâmica das necessidades locais, regionais 

e nacionais.  

Em termos específicos do Campus Almenara, não constam nos 

documentos consultados menção a plano de metas, ações e objetivos. 

Em tese, pode-se dizer que, de maneira geral, na perspectiva de 

consolidar o seu desempenho institucional e cumprir a sua função social, o 

IFNMG/Campus Almenara está sempre refletindo sobre o seu papel como instituição 

pública. Esse papel não se resume apenas em receber demandas da sociedade ou 

questioná-las, mas também em estar ciente que ao produzir, discutir e difundir 

conhecimentos, a instituição também participa e contribui diretamente para o 

processo de transformação social. 
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4.2 A visão dos sujeitos em relação à retenção no IFNMG/Campus Almenara  

 

 

Esta seção apresenta a análise e discussão das respostas fornecidas ao 

questionário, iniciando com as respostas dos alunos e, na sequência, dos gestores 

no qual permitirá traçar importantes descobertas no campo dos estudos da retenção 

escolar. 

 

4.2.1 O que dizem os Alunos sobre a Retenção Escolar 

 

A) Aspectos referentes a gênero, matrículas, idade, raça e religião:  

 

Os dados abaixo relacionados a gênero, matrículas, idade, raça e religião 

mostram como estes aspectos estão presentes entre os alunos que retêm, uma vez 

que são elementos importantes ao se discutir causas da retenção escolar.  

 

Gráfico 4 – Gênero Sexual dos alunos retidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 

 

Conforme aponta o gráfico 4, a maioria dos respondentes é do sexo 

masculino, correspondendo a 62,5%, enquanto o sexo feminino corresponde a 

37,5%. Contudo, fazendo uma relação entre os dados dos gráficos 4 e do 5 abaixo, 

cujo quinto trata especificamente do número de matrículas no IFNMG/Campus 
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Almenara, a proporção de matrículas de alunos do sexo masculino também é maior, 

chegando a 11,5% a mais do que o feminino, conforme se pode observar: 

 

Gráfico 5 – Matrículas IFNMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                              Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 

 

Têm-se uma diferença entre os dois gráficos, pois enquanto que no 

quarto a diferença entre masculino e feminino é de 25%, no quinto é apenas 11,5%. 

Proporcionalmente, tem-se no gráfico quatro 13,5% a mais entre os homens retidos, 

o que pode-se induzir que o sexo masculino predomina nos índices de retenção. 

Essa diferença de gênero no desenvolvimento pedagógico dos alunos 

aponta para um forte significado social. Segundo Sadker (1995), meninos e meninas 

recebem educação de forma muito diferente, embora sentados na mesma sala, 

lendo os mesmos livros didáticos, ouvindo o mesmo professor. Há nas formas sutis e 

invisíveis uma diferença com que os professores interagem com seus alunos/as até 

mesmo em função do comportamento de ambos. 

Para Sadker (1995), há uma percepção por parte dos professores e até 

da sociedade de que, em geral, os meninos são inteligentes, porém, indisciplinados, 

enquanto as meninas são mais atentas, aplicadas, responsáveis e estudiosas. Isso 

contribui para reiterar a questão do comportamento no processo de significação do 

desempenho escolar. 

Por outro lado, não se pode fixar os pressupostos de que a feminilidade 

tem mais desempenho em função de características apenas comportamentais, pois 
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há meninos que apresentam um baixo desempenho escolar justamente porque são 

apáticos, assim como têm meninas que apresentam um comportamento agitado e 

nem sempre afeta diretamente seu desempenho escolar.  

O que se pode depreender dessa reflexão é que a diferença de 

desempenho entre alunos e alunas, apesar dos dados apresentarem numericamente 

uma relação de gênero e retenção, é um indicativo de caráter instável e 

indeterminado dos processos de significação de desempenho sob o ponto de vista 

deste trabalho, necessitando de análises mais profundas a esse respeito. 

 Por isso, é importante atentar às considerações de Carvalho (2007), o 

qual sinaliza a necessidade de realizar no âmbito escolar discussões sobre as 

relações de gênero. Tais discussões teriam por finalidade alterar as trajetórias 

escolares mal sucedidas de um número significativo de meninos e rapazes e 

também contribuir na construção de relações mais igualitárias entre homens e 

mulheres dentro e fora do ambiente escolar. 

 

Gráfico 6 – Faixa Etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 

 

Em relação à faixa etária representada no gráfico 6, a maior parte dos 40 

respondentes está entre 17 e 19 anos (70%), seguida da faixa etária dos 14 a 16 

anos (30%).  

Os dados indicam que apesar da retenção, os alunos encontram-se 

dentro de uma faixa etária considerada normal para cursar o Ensino Médio. Segundo 

dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de jovens 
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nas idades educacionais próprias, em relação ao acesso, no ensino médio é de 15 a 

17 anos. Nesse caso, apesar da maior parte dos alunos estarem entre os 17 e 19 

anos, não significa defasagem idade-série, pois o limite de 15 a 17 anos é para 

acesso e não conclusão. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a 

defasagem idade-série é considerada quando o estudante está há pelo menos dois 

anos acima da idade para a série. 

             

Gráfico 7 – Cor ou Raça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

     

               Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 

 

Perguntados sobre a cor e raça, a maioria dos alunos retidos alguma vez 

no percurso do Ensino Médio e, portanto, participantes da pesquisa, autodeclarou-se 

de cor/raça parda, chegando a 57,5. Em seguida, encontram-se os brancos (20%), 

pretos (17,5) e amarelos (5%). Não houve declarante de raça indígena. 

É importante relatar que de acordo com estudos de Gomes (2005), muitos 

estudiosos no assunto do movimento de negros e raças mostram que as categorias 

“pardo e preto” devem ser consideradas como pertencentes ao grupo racial negro. 

Levando em conta essa definição, poder-se-ia afirmar que predomina entre os 

alunos retidos pesquisados no IFNMG indivíduos da cor negra, constituindo a 

maioria dos respondentes: 75%. Todavia, vale ressaltar que este mesmo índice de 

classificação por cor é encontrado na escola, cujos dados internos de 2016 revelam 

que cerca de 77% dos alunos se enquadram no conceito do grupo racial negro 
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apresentado por Gomes (2005). Nesse sentido, não há neste estudo indícios 

consideráveis para relacionar a retenção com  as questões de raça. 

 

Gráfico 8 – Religião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                               Fonte: Dados da Pesquisa, 2016. 

 

O gráfico 8 mostra que a maioria dos pesquisados é de religião católica 

(50%) e boa parte é evangélica (17,5%). Os que não seguem nenhuma religião 

correspondem a 20%, enquanto que os do grupo espírita são 2,5% dos 

respondentes. A opção “outra” foi declarada por 10% dos entrevistados. 

Somando-se os católicos e evangélicos, o percentual é de 67,5%, ou seja, 

cristãos apresentam maioria. Destaca-se nesse contexto que o percentual de 

católicos e evangélicos se relaciona com a pesquisa feita por Machado (2004) sobre 

líderes religiosos, cuja relação era de 84%. Apesar de diferentes os números, há 

uma convergência nas duas pesquisas, pois prevalecem os católicos e evangélicos.  

No caso específico da retenção nesta pesquisa, não foram encontrados 

indícios de relação direta com a religião, pois os dados encontrados se equilibram 

com a porcentagem de católicos no Brasil. Sendo maior o número de católicos, 

consequentemente, gera-se mais alunos com problemas de aprendizagem do que 

os que estão entre os não católicos. Segundo dados do IBGE de 2010, os católicos 

eram 64,6% e evangélicos 22,2%. Outro levantamento específico com jovens de 

idades entre 16 e 24 anos feito em 2013 na Jornada Mundial da Juventude no Rio 
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de Janeiro mostra que 44,2% dos jovens entre 16 e 24 anos são católicos, enquanto 

que 37,6% são evangélicos; 6,7% de outras e 11,5% sem religião.  

Esses dados foram tomados como referência, uma vez que em termos 

internos não há na escola pesquisada registro dos alunos matriculados no que se 

refere às questões de religião. 

É importante ressaltar que o desempenho escolar dos estudantes pode 

ser influenciado por variáveis relacionadas à religião, que exerce uma importante 

função no desempenho escolar, influenciando positivamente o comportamento de 

estudantes, inibindo brigas e coibindo o linguajar indesejável no ambiente escolar, 

além de possibilitar maior disposição em estudar. 

 

B) Aspectos Familiares 

 

Em relação aos aspectos familiares, o objetivo deste estudo foi analisar a 

composição familiar e a percepção dos pais em relação aos estudos dos alunos. 

Vale ressaltar que a presença dos pais na vida escolar é importante tanto 

para os alunos quanto para a escola. No que se refere aos alunos, a família deve 

colaborar com o desempenho acadêmico dos mesmos, a partir do envolvimento na 

vida escolar desses, possibilitando a formação de hábitos escolares, realização de 

tarefas escolares, dentre outros. 

Para a escola, o constante diálogo favorece a conscientização da 

importância do cumprimento dos papéis tanto da família, quanto da escola, 

conduzindo a valorização e o interesse dos alunos em estudar. 

 

Gráfico 9 – Grupo Familiar 

 

 

 

 

 

                

 

                                      Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 
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No gráfico 9 foi demonstrada a composição do grupo familiar dos alunos 

retidos, ou seja, que moram na mesma casa. Os resultados mostram uma certa 

similaridade entre os que moram com pai e mãe (45%) com os que cujos pais são 

separados e, por isso, moram com um ou outro (42%). 

 Os que responderam que moram com avós somam-se 7,5%. Para a 

opção padrasto ou madrasta o percentual foi de 2,5%, e para outros parentes 

também foi de 2,5%. 

Portanto, quanto as questões familiares, nesse contexto não é possível 

indicar com exatidão que pais separados têm influência no sucesso ou não dos 

filhos, visto que não foram observadas grandes diferenças nas opções apresentadas 

no gráfico. De modo geral, o que pode apreender é que a maioria dos alunos estão 

inseridos em famílias nucleares, ou seja, convivem com pai e mãe. 

Segundo Costa  (2007), é fundamental a convivência dos filhos com os 

pais no desenvolvimento acadêmico daqueles. E quando os pais não vivem no 

mesmo domicílio com seus filhos, quase sempre há uma frequencia baixa de contato 

com o pai não-residente, o que prejudica o filho ter oportunidade de interação com 

os pais e a consequente organização das rotinas de estudo e um bom 

desenvolvimento socioemocional. 

Complementando a reflexão anterior, o filosófo francês Luc Ferry (2008) 

argumenta que é a partir da vida em família que valores como igualdade, liberdade e 

fraternidade podem ser reconstruídos socialmente. Para Ferry, a oportunidade o 

aluno viver em família é por em prática um novo humanismo e uma democracia 

autência. 

Entre os que moram com outros parentes ou cujos pais são separados 

(2,5%), em ambos os casos, Piletti (2009), pesquisando sobre família, diz que a 

educação familiar é um fator que afeta positivamente ou negativamente na 

aprendizagem, dependendo do tipo de convivência dos filhos com os pais ou com os 

membros da casa.  

Nesse sentido, é importante que os pais ou responsáveis desenvolvam 

um ambiente familiar adequado, feito com amor, paciência e autoconfiança para que 

os filhos tenham disposição para aprender. 

Nota-se que compreender todos os aspectos relacionados às questões 

familiares no desenvolvimento dos alunos é, portanto, tarefa difícil para a instituição 
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escolar. Trabalhar a relação alunos/escola/família torna-se uma tarefa institucional 

em que as escolas devem estreitar os laços da sua relação com as famílias, focando 

em melhorar e aprimorar o relacionamento aluno-responsável. 

 

Gráfico 10 – Interesse dos Pais pelos estudos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

       Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 

 

Os dados referentes ao gráfico 10 corresponderam ao interesse dos pais 

pelos estudos dos alunos de modo geral. 77,5% dos entrevistados afirmaram que 

pais se sentem interessados pelos estudos.  

De acordo com Nogueira (1988a), as pesquisas mais recentes sobre a 

relação família-escola têm evidenciado o papel mais ativo das famílias nas 

trajetórias escolares dos filhos.  

A necessidade da família se preocupar com os estudos dos filhos é 

essencial para o crescimento do aluno enquanto pessoa, gerando, portanto, efeitos 

positivos na educação e na conduta no meio social, já que é na família que os filhos 

adquirem conhecimentos para se adaptar em diferentes meios, independentemente 

da cultura e das regras impostas, pois a família é responsável por educar os 

indivíduos para viver em sociedade. 

Conforme Rubinstein (2003), a aprendizagem proporcionada pela escola 

não compreende apenas o conhecimento social, mas também valores e ideais. A 
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escola é o lugar onde ocorre a continuidade dos princípios familiares. Assim, a 

escola é encarregada de receber e orientar o aluno em complementação à educação 

da família para que possa se acomodar no meio da melhor forma possível. 

Sendo assim, família e escola devem se educar como equipe para 

propiciar ao sujeito em desenvolvimento maior segurança para enfrentar as 

dificuldades que são impostas pela sociedade. Dessa maneira, entende-se que tanto 

o acompanhamento familiar interfere no desempenho da criança quanto no contexto 

escolar e vice-versa.  

 

Gráfico 11 – O interesse dos pais na prática pelos estudos dos filhos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                                   
 
 
 
 
                                 Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 
 

Os dados apresentados no gráfico 11 tem o objetivo de verificar como 

interesse dos pais se materializava na prática.  52% afirmaram que na prática os 

pais não conseguem demonstrar interesse pelos estudos. 

Isso leva a compreender que, embora os pais se sintam vontade pelo 

sucesso dos filhos, não conseguem ou não se esforçam no sentido de viabilizar 

ações para ajudá-los nas situações do dia-a-dia que envolvem o ensino-

aprendizagem. 

Muitas são as razões para essa participação implícita dos pais, podendo 

citar a baixa escolaridade de uma enorme parcela dos pais, que não permaneceu na 

escola tempo suficiente para consolidar o hábito do estudo de modo a passá-lo 

adiante; a falta de tempo dos pais em função do trabalho e outros afazeres, o que 
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acaba deixando a educação dos filhos em segundo plano; a ideia enraizada de que 

a escola deve se encarregar, sozinha, do processo educativo dos alunos, dentre 

outros motivos. 

Vale ressaltar que quando a família participa ativamente do processo de 

formação dos filhos na escola, o aproveitamento escolar é maior. Essa participação 

pode acontecer incentivando a leitura e a escrita, acompanhando a lição de casa, 

indo às reuniões de pais, tendo interesse pela rotina, entre outros. 

 

C) A visão dos alunos em relação à importância dos estudos e sobre a 
organização das aulas no IFNMG 
 

Nesta parte, buscou-se compreender a percepção dos alunos em relação à 

importância dos estudos, bem como, a organização das aulas na instituição em 

análise. É importante frisar que o modo de organizar a prática pedagógica docente 

expressa situações de aprendizagem difíceis e possíveis ao mesmo tempo, ou seja, 

para haver um bom rendimento dos alunos, além do esforço e interesse dos 

mesmos, é necessário um planejamento de aulas voltado às intervenções 

pedagógicas adequadas às necessidades e possibilidades de aprender dos alunos. 

 

Gráfico 12 – Importância dos estudos 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 
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Em relação a pergunta sobre a compreensão que os alunos têm sobre 

importância do estudo na vida deles, as respostas apresentadas no gráfico foram 

distribuídas de maneira uniforme no que diz respeito à aquisição de conhecimentos 

para a vida e para a entrada no curso superior com 30% respectivamente. 32% 

responderam que o interesse é a aquisição de habilidades para conquistar um bom 

emprego no mercado de trabalho. 2,5% disseram que estudam para satisfazer os 

pais e 5% relataram o interesse em conhecer o mundo. 

Como se pode observar, a grande parte compreende a importância dos 

estudos para entrar no mercado de trabalho a partir de um bom emprego, outros 

para entrar no ensino superior e continuar os estudos e conhecer o mundo.  

De forma geral, o interesse dos alunos pelos estudos se relaciona com os 

objetivos da rede federal de educação profissional na qual eles estão inseridos, que 

é garantir perspectivas de trabalho para os jovens e facilitar seu acesso ao mercado, 

não se esgotando na conquista de um certificado ou diploma, mas especializar e 

aperfeiçoar jovens e adultos em seus conhecimentos tecnológicos. 

 

Gráfico 13 – A organização das aulas no IFNMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

            Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 

 

Quando perguntados, conforme o gráfico 13, sobre o que acham da 

organização das aulas no IFNMG, 70% responderam que gostam da forma como as 

aulas dos professores são ministradas, os quais fazem uso de recursos didáticos e 
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tecnológicos. Outros 15% responderam que gostam das aulas, independentemente 

da metodologia utilizada, enquanto que para outros 15% as aulas são sempre 

monótonas e não tem qualquer atratividade.  

As respostas fornecidas apresentam a visão que os alunos têm das aulas 

e como é trabalhado pelos professores o processo de ensino aprendizagem. Nestes 

termos, tem-se pequena quantidade de alunos que indicam a necessidade da 

reformulação das aulas por parte dos professores. 

É importante destacar que a reformulação das aulas pelos professores 

deve acontecer em consonância com o projeto pedagógico da escola e tem como 

objetivo permitir o acompanhamento pelo professor do processo ensino-

aprendizagem, levando em consideração as especificidades da realidade de cada 

aluno. 

Além disso, como se sabe, o conjunto das transformações econômicas 

políticas e sociais, sobretudo, as tecnológicas vivenciadas atualmente sinalizam para 

a necessidade de um educador capaz de pensar, pesquisar, decidir, planejar, 

executar e, sobretudo, articular as atividades educacionais com os avanços da 

sociedade de forma a ajustar as condições de ensino e os anseios dos alunos. 

Dessa forma, em sala de aula, o ensino deve ser visto como um processo 

dinâmico em que a participação do aluno nas aulas é importante para o seu 

aprendizado. Nesse sentido, há uma grande variedade de formas de como uma 

informação pode ser levada até o aluno, facilitando-lhe a busca pela compreensão, 

reflexão, interação e internalização do conhecimento, cabendo ao professor buscar 

junto com os alunos as formas mais eficientes para tornar o processo de ensino-

aprendizagem uma ação interessante e proveitosa. 

 

C) Retenção Escolar expressa no Campus 

 

Nesta parte da pesquisa, voltou-se o olhar para as causas específicas da 

retenção no Campus a partir da visão dos sujeitos que já foram alguma vez retidos.  
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Gráfico 14 – Causas da Retenção no IFNMG de forma geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 
 

O gráfico 14 ocupou-se em demonstrar a percepção dos alunos 

pesquisados sobre as causas da retenção em âmbito geral. A grande maioria (70%) 

considera que as causas da retenção escolar se dão por problemas ligados aos 

próprios alunos. Destacam-se também nesta análise as questões psicológicas, que 

representam 12% dos 40 respondentes. 

Ao atribuir as causas da retenção em si próprios, os alunos reconhecem 

ou deixam de reconhecer que há na escola um sistema em que o aluno é parte e há 

outros elementos que podem interferir nas causas da retenção, inclusive, o mau 

ensino por parte da escola, o que impede que os alunos alcancem o direito de 

aprender, que é constitucional. 

Culturalmente e historicamente, o aluno sempre foi o culpado por não ter 

o sucesso esperado na escola. Em diferentes períodos da história da educação no 

Brasil, sempre se tentou construir um responsável pelo insucesso do aluno em que 

este acabou sendo vítima dessa construção, ora por não deter os conhecimentos 

considerados pelos professores como necessários, ora por não se adequar 

afetivamente ao espaço escolar e conter dificuldades de socialização. Assim, o 

aluno retido é sempre aquele que não consegue deter as competências necessárias 

para o avanço na série ou etapa em que se encontra, sendo a escola muitas vezes 
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omissa em reconhecer suas didáticas ultrapassadas, falta de planejamento e 

questões estruturais.  

 

Gráfico 15 – Causas da Retenção no IFNMG de forma pessoal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         
                              Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 

 

Quando indagados sobre as causas pessoais da retenção, as respostas 

foram diversificadas. 45% atribuíram as causas da retenção a desinteresse do 

próprio aluno. 22% relataram a ausência de um projeto de intervenção pedagógica 

eficiente de forma a atender as necessidades individuais. Outro dado relevante é a 

indicação dos que atribuem as causas a “outros” fatores. Do total de sujeitos 

pesquisados, 10% não responderam à pergunta. 

Nesse contexto, fica evidenciado que uma das grandes causas da evasão 

na escola pesquisada vem do desinteresse dos próprios alunos. Em segundo lugar, 

ausência de um projeto de intervenção pedagógica eficiente. Mas, se formos 

analisar bem, todos os segmentos têm uma pequena parcela de culpa nesse 

contexto pela qual está passando a educação do Brasil. 

Sobre a questão do desinteresse dos alunos apontado no gráfico ao longo 

do processo de escolaridade, os alunos geralmente vivenciam aulas muito 

parecidas, métodos sempre idênticos e repetitivos, tornando as aulas sempre com 

as mesmas características, o que contribuem, na visão de Chicati (2000), para que 

os alunos percam gradativamente o interesse pelos estudos. 
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Krapp e Lemos (2002) também colabora com o assunto da falta de 

interesse dos alunos pelos estudos e definem interesse dos alunos como uma forma 

especial de motivação para a aprendizagem e destacam a importância de se 

considerar aspectos específicos do contexto escolar (conteúdos da matéria a 

aprender, por exemplo) na determinação da motivação real dos alunos numa 

situação concreta de aprendizagem.  

Nessa mesma direção, Torezin (2006), em estudos sobre o tema em 

questão, propôs que o ensino se desenvolvesse por centros de interesse, ou seja, 

um programa de estudos baseado nos interesses gerais dos alunos e integrado aos 

elementos do conteúdo escolar. Nesse caso, o ensino deveria ser norteado pelas 

necessidades do aluno. 

 

E) A Gestão e Organização Administrativa e Pedagógica do IFNMG 

        

Este item traz, a partir da visão dos sujeitos da pesquisa, a relação entre 

a gestão escolar e a retenção no Campus, além de demonstrar como a gestão numa 

perspectiva democrática é desenvolvida e as influências da gestão escolar na 

melhoria da qualidade do ensino. 

 

Gráfico 16 – O maior problema do IFNMG 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                           

 

              Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 
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O gráfico 16 explicita os fatores ligadas à relação da gestão escolar com a 

retenção. Ao perguntar sobre qual o maior problema os alunos encontram na escola, 

os dados mais representativos convergem para a falta de interesse dos próprios 

alunos, ou seja, 45% dos respondentes afirmam que os próprios alunos são o 

problema principal da escola. 25% responderam que os problemas são relacionados 

à falta de estrutura da escola e para 12,5% dos pesquisados os problemas são de 

ordem de gestão escolar. As questões ligadas à indisciplina ficaram em 7,5%. 

Levando em consideração os dados apresentados acima, é importante 

advertir que existem certos problemas no ambiente escolar que são desencadeados 

em função das circunstâncias da própria escola, sendo o desinteresse e a 

desmotivação um dos mais preocupantes, fato rotineiro que ocorre em diferentes 

níveis de ensino. 

É importante, nesse sentido, que a escola compreenda o desinteresse 

dos alunos e como ele se constrói. Geralmente este é um fator que é originado pelas 

características próprias do aluno e do ambiente escolar como um todo, fazendo com 

que o aluno passe a ter medo do próprio fracasso escolar e de como lidar com ele.  

Muitos alunos têm grande dificuldade em interagir com as atividades da 

escola, o que acaba interferindo na aquisição de conhecimentos, uma vez que a não 

participação do aluno acaba gerando certo isolamento dos demais colegas e do 

próprio ambiente pedagógico. 

Os problemas estruturais da escola também contribuem para o 

sentimento de desinteresse, conforme mostrado no gráfico. Essas questões 

estruturais vão desde a adoção de equipamentos básicos, como computadores, 

bibliotecas e quadras de esporte e, quando eles existem até as questões 

relacionadas à própria organização pedagógica e, nesse caso, é necessário 

aproximar a escola do universo dos alunos para que ele seja ao mesmo  tempo 

sujeito e objeto da ação de seu desenvolvimento.  

Os projetos extracurriculares que envolvam a comunidade, projetos de 

conservação do patrimônio escolar, bandas de música e clubes de leitura são 

algumas formas de diálogo entre jovem e escola que, além de atrair alunos, também 

podem integrar o projeto pedagógico da instituição de ensino, tornando o ambiente 

propício para o aprendizado.  

O professor sendo mediador do conhecimento e a gestão da escola 

enquanto elemento articulador da formação são, ambos, responsáveis por realizar 
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essa função da melhor maneira possível, podendo atrair o interesse dos alunos 

pelos estudos e formar cidadãos cada vez mais com a qualidade em que se 

esperam. 

 

Gráfico 17 – A Gestão Democrática no Processo Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         
 
 
          Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 
 

O gráfico 17 apresenta os dados sobre se a direção da escola leva em 

conta as opiniões e necessidades dos alunos. 60% dos respondentes afirmaram que 

poucas vezes a direção da escola leva em conta as opiniões e necessidades. 30% 

responderam que muitas vezes, 7,5% disseram nunca, e 2,5% apenas afirmaram 

que são sempre levadas em consideração as opiniões dos alunos. 

Esse dado indica um grande problema na escola, mostrando como a 

gestão tem sido interiorizada e pautada no conservadorismo e no tradicionalismo. 

Por outro lado, é fundamental que enquanto uma organização social, cultural e 

humana, a escola seja aberta para que cada sujeito envolvido tenha uma 

participação efetiva para a construção e desenvolvimento das propostas a serem 

executadas. Nesse contexto, o gestor é um dos principais responsáveis pela 

construção de uma política que promova a participação de todos que compõem a 

comunidade escola.  

Portanto, é necessário instituir uma nova filosofia de gestão participativa, 

o que implica na ruptura de paradigmas tradicionais e no questionamento sobre os 
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aspectos relacionados à gestão democrática que supostamente vem sendo adotada 

na escola em análise neste trabalho. 

Conforme Paro,  

 

Há pessoas trabalhando na escola, especialmente em postos de direção, 
que se dizem democratas apenas porque são “liberais” com alunos, 
professores, funcionários ou pais, porque lhes “dão abertura” ou “permitem” 
que tomem parte desta ou daquela decisão. Mas o que esse discurso 
parece não conseguir encobrir totalmente é que, se a participação depende 
de alguém que dá abertura ou permite sua manifestação, então a prática em 
que tem lugar essa participação não pode ser considerada democrática, 
pois democracia não se concede, se realiza: não pode existir “ditador 
democrático”. (PARO, 2001, pp. 18-19)  

 

Partindo desse princípio de gestão democrática adotado por Paro e da 

pouca participação que os alunos demonstraram ter nas ações da escola, esta 

precisa rever o papel do gestor escolar no sentido de promover a gestão 

democrática como prática mediadora e participativa do trabalho pedagógico.  

 

Gráfico 18 – A atuação da Gestão frente à Retenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 
 
 
                          Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 

 

Quando indagados, conforme o gráfico 18, sobre se a atuação do gestor 

da escola pode influenciar na melhoria das aprendizagens dos alunos e, 

consequentemente, reduzir a retenção, quase unanimidade (90%) respondeu que 

sim. Para 5% não e os outros 5% se omitiram em responder. 
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Sobre a importância da gestão na melhoria da qualidade do ensino, é 

necessário destacar que um dos grandes desafios postos no gerenciamento das 

escolas refere-se justamente à busca de uma educação de qualidade em que a 

gestão escolar não tenha como foco apenas dimensão administrativa da escola, mas 

principalmente a gestão pedagógica em que o gestor também seja o gestor do 

ensino–aprendizagem. 

Com isso, a equipe gestora tem uma árdua tarefa de buscar o equilíbrio 

entre os aspectos pedagógicos e administrativos com a percepção de privilegiar a 

qualidade por interferir diretamente no resultado da formação dos alunos.  

A organização pedagógica bem gerenciada pela gestão é quem direciona 

e dá qualidade ao ensino através de planejamento, acompanhamento, avaliação do 

rendimento da proposta pedagógica. Além de observar o desempenho dos alunos, 

do corpo docente e de todos da equipe escolar. 

Assim, Luck (2009), ao caracterizar a função do gestor escolar dentro do 

contexto escolar, analisa que: 

 

A gestão pedagógica é de todas as dimensões da gestão escolar, a mais 
importante, pois está mais diretamente envolvida com o foco da escola que 
é o de promover aprendizagem e formação dos alunos, conforme apontado 
anteriormente. Constitui-se como a dimensão para a qual todas as demais 
convergem, uma vez que esta se refere ao foco principal do ensino que é a 
atuação sistemática e intencional de promover a formação e a 
aprendizagem dos alunos, como condição para que desenvolvam as 
competências sociais e pessoais necessárias para sua inserção proveitosa 
na sociedade e no mundo do trabalho, numa relação de benefício recíproco. 
Também para que se realizem como seres humanos e tenham qualidade de 
vida. (LUCK 2009, p. 95) 

. 

A partir das contribuições de Luck, pode-se apreender que o objetivo do 

gestor escolar que almeja um resultado qualitativo do trabalho pedagógico é de 

promover interação, cooperação, comunicação e motivação a fim de diversificar e 

potencializar as relações interpessoais mediante situações mediatizadas, que 

venham a ressignificar o processo educativo e o sistema educacional.  
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Gráfico 19 – Necessidades em relação à qualidade do ensino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 
 
 

Na questão representada no gráfico 19 sobre o que precisa ser feito ou 

modificado para que resulte em melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem no 

IFNMG/Campus Almenara e, com isso, reduzir a retenção discente, foi bastante 

elevada a quantidade de respostas (47%) sobre a necessidade de mais 

envolvimento da gestão no processo desse ensino-aprendizagem. Outros 30% 

responderam que para diminuir a retenção, a escola deveria lançar mão da 

reprovação, optando-se por sistemas de ciclos, progressão continuada, entre outros, 

e 22% responderam que o ideal seria capacitar professores sobre didática, métodos 

e técnicas de ensino para superar as dificuldades dos alunos no processo de ensino-

aprendizagem. 

Esses dados vão ao encontro das ideias de Libânio (2005), ao afirmar que 

cabe ao gestor escolar assegurar que a escola realize sua missão, que é ser um 

local de educação, entendida como elaboração do conhecimento, aquisição de 

habilidades e formação de valores. Nesse contexto, o gestor deve ser um líder 

pedagógico no sentido de contribuir e descobrir o que é necessário para melhorar a 

realidade educacional em que atua. 

O apelo dos alunos pela não reprovação e a consequente opção por 

sistemas de ciclos ou progressão continuada, assim como a necessidade de 
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capacitação de professores já são políticas públicas muito discutidas no Brasil com 

objetivo de contribuir para a permanência e saída com sucesso dos alunos na 

escola. 

Especificamente sobre a aprovação automática dos alunos, este é um 

processo amplo e sua essência se dá em atentar às diferenças individuais dos 

alunos, cabendo a escola o papel de proporcionar por meio da recuperação de 

estudos a assistência ao aluno com problemas de aprendizagem para garantir-lhe a 

promoção, cuja recuperação das áreas de aprendizagem deveria ser feita 

regularmente, de preferência, no decorrer do próprio ano letivo. Ocorre que muitas 

críticas são feitas a esta estratégia, uma vez que, segundo Koch (1985), essas 

recomendações normalmente não são seguidas pela escola por total falta de 

condições estruturais e de apoio técnico-pedagógico. 

 

4.2.2 O que dizem os Gestores sobre a Retenção Escolar: 

 

A) Gênero, Idade 

 

Os gráficos seguintes tratam sobre os aspectos de gênero e a idade dos 

gestores, procurando descrever como esta questão reflete nas causas da retenção 

escolar 

Gráfico 20 – Gênero Sexual dos Gestores 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 
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O gráfico 20 remete-se à questão do gênero em relação aos gestores. 

Assim, entre os 12 pesquisados tem-se a maioria homens. Foram encontrados na 

amostra pesquisada 75% de pessoas do sexo masculino e 25% do sexo feminino. 

Esses dados podem ser relacionados ao quadro geral do Brasil e do 

mundo. De acordo com pesquisa do International Business Report de 2012, citada 

por Grant Thornton (2012), no mundo as mulheres ocupam 24% dos cargos de 

liderança. Já no Brasil, as mulheres ocupam 23% da gestão pública de modo geral, 

número similar à média mundial.  

Portanto, os dados do IFNMG/Campus Almenara são similares à média 

mundial e nacional. É importante sinalizar que o próprio quadro de pessoal do 

IFNMG/Campus Almenara é ocupado na maioria por homens, 69% segundo dados 

internos. Neste caso, não há uma exclusão explícita de gênero entre os ocupantes 

de cargos de gestão na instituição em análise, visto que apesar da nomeação para 

tais cargos se dar por ato de livre nomeação e exoneração do gestor máximo, a 

contratação inicial na carreira se dá por concurso público regido por provas ou 

provas e títulos. 

Por outro lado, isso não deixa de demonstrar que os homens ocupam a 

maioria dos cargos públicos e, consequentemente, de liderança, sendo necessário 

nesse caso reflexões mais profundas sobre as razões pelas quais as mulheres não 

ocupam tantas vagas públicas na mesma proporção que os homens. 

 

Gráfico 21 – Faixa Etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 
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Com relação à faixa etária, a maioria dos gestores pesquisados (83%) 

encontra-se com idades inferiores a 40 anos. Enquanto que a outra parcela (17%) 

está entre 40 e 49. 

Os dados revelam um público jovem assumindo os cargos de gestão no 

IFNMG/Campus Almenara. As condições relacionadas a pouca idade do Campus, 

às novas tecnologias, o maior investimento pelo governo nos últimos anos em 

cursos superiores de graduação e pós-graduação, abertura de novos concursos, 

entre outros aspectos, são possíveis fatores que contribuem para que servidores 

assumam responsabilidades mais cedo. 

Essa situação tem seus efeitos, em especial, na educação. O efeito 

positivo é de que por serem mais jovens acabam sendo mais conectados com as 

tecnologias e com as novas demandas do mercado de trabalho.  

Por outro lado, os jovens gestores acabam assumindo seus postos com 

certa imaturidade de liderança, cujo resultado pode ser uma gestão mais exposta a 

erros, que são inerentes ao aprendizado, mas se tornam mais visível em gestores de 

pouca idade, uma vez que o tempo natural da carreira não foi respeitado.  

É importante frisar que a falta de experiência na gestão reflete nos 

resultados pedagógicos e, consequentemente, na retenção escolar. Sobre esse 

assunto, Saviani (2010) cita que o gestor dever ser um profissional em construção, 

porém com conhecimentos bem avançados e concretos sobre gestão, ou seja, um 

profissional com conhecimentos sobre o que fazer e como fazer para construir um 

projeto educativo de qualidade.  

Cabe ressaltar que esses conhecimentos necessários à gestão vão além 

da formação acadêmica, é necessário, pois, uma razoável experiência de trabalho 

para que erros possam ser minimizados na carreira e compreenda a gestão como 

objetivo final de possibilitar a aprendizagem efetiva e significativa aos alunos de 

modo que no cotidiano que vivenciam na escola desenvolvam as competências e 

habilidades que a sociedade demanda. 

 

B) Formação Acadêmica e Experiência profissional 

 
Os gráficos deste item referem-se ao nível de formação dos gestores, 

experiência na gestão e na docência, fazendo uma reflexão sobre a relação destes 

aspectos com as causas da retenção escolar. 
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Gráfico 22 – Nível de Formação Acadêmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 

 

Com relação ao nível de formação, conforme apresentado no gráfico 22, a 

pesquisa indicou que todos têm formação superior. 25% têm pós-graduação em 

nível de mestrado e 8% em nível de doutorado. 

Sobre a formação acadêmica, Nóvoa (1997) argumenta que a formação 

não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas 

sim através de um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal (NÓVOA, 1997, p. 25).  

Essa reflexão de Nóvoa é importante porque o trabalho da gestão escolar 

na organização e mobilização dos processos deve superar o enfoque administrativo 

e isso será possível a partir do momento em que houver senso crítico em cada um 

dos gestores a respeito de novas práticas e da nova demanda que lhe é exigida, que 

é criar espaços significativos de aprendizagens, desempenhando de forma efetiva 

seu papel social (LÜCK, 2012). 

Vale lembrar que, apesar da pesquisa ter sido feita com gestores, os 

mesmos, em grande parte, são professores. Sobre esse aspecto, autores como 

(Franco; Alves e Bonamino, 2007), ao realizarem estudos sobre escolas eficazes, 

apontaram que o aumento do percentual de professores com nível superior tem 

impacto positivo no desempenho médio das redes de ensino.  

 

 

 



 

137 

 

Gráfico 23 – Segmento de Ensino em que se deu à formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Dados da Pesquisa, 201 

 

Nessa análise, nota-se por meio do gráfico 23 que a última etapa da 

formação dos gestores pesquisados se deu em escola particular (50%). 25% foram 

em escola federal e 16% em nível estadual. Os que não responderam somaram-se 

8,33% do total. 

Como se percebe, a maioria dos gestores concluiu a última parte da 

formação em escola particular. Isso se justifica, dentre outras coisas, em função do 

processo tardio de democratização da educação superior, que ainda não é realidade 

para muitos alunos. Apesar do intenso crescimento observado no ensino superior 

nos últimos anos, o percentual de acesso dos jovens no ensino público ainda é 

restrito.  

Todavia, independente do sistema de ensino frequentado pelos gestores, 

o importante é o tipo de formação adquirida. Segundo Paro (2006), o dirigente 

escolar deve estudar teorias e técnicas educacionais e, quando chegar à escola, 

deve construir espaços para implementá-las. 
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Gráfico 24 – Experiência Profissional na Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 

 

No aspecto de tempo de experiência profissional na gestão, os gestores 

do IFNMG/Campus Almenara possuem, em sua maioria, 66,6% experiência entre 1 

a 5 anos e uma parcela significativa, de 33,3%, disse ser o primeiro ano deles em 

cargos na gestão.  Obviamente, que a pouca idade do Campus e dos servidores, 

dentre outros fatores, como já mencionado em análises anteriores, justificam o 

pouco tempo de experiência. 

 Todavia, esse é um ponto relevante quando se discute a questão da 

retenção. Pensar uma educação escolar capaz de se realizar em sua plenitude 

implica em refletir sobre as práticas pedagógicas já consolidadas e problematizá-las 

no sentido de produzir a incorporação e reelaboração de novas práticas, o que 

demanda do gestor certo nível de experiência para incorporar as ações diante das 

finalidades da escola. 

De acordo com Ferreira (2001), é necessário ter experiência para tomar 

decisões, organizar, dirigir as políticas educacionais que desenvolvem na escola 

comprometidas com a formação da cidadania. 

Sobre a importância da experiência na gestão, Saviani (1987) também 

cita que o gestor deve ser um profissional em construção, porém com pré-requisitos 

bem avançados e conhecimentos concretos sobre gestão, ou seja, um profissional 

com plenos conhecimentos sobre o que fazer e como fazer. 

Além disso, segundo Teixeira (1968, p.14), “somente o educador ou o 

professor pode fazer Administração Escolar”. Nesses termos, administração de 

ensino ou de escola não é carreira especial para que alguém se prepare desde o 
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início por meio de curso especializado, mas opção posterior que o professor ou o 

educador já formado e com razoável experiência de trabalho. 

 

Gráfico 25 – Experiência Profissional fora da Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 
 
                         Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 

 

Quando perguntados sobre a experiência de docente antes de exercer a 

gestão, 50% afirmaram ter atuado menos de 5 anos como professor. 25% nunca 

havia tido experiência docente e outros 25 já possuem mais 10 anos de experiência 

de sala de aula. Esses dados deixam indícios de que o os cargos de gestores 

escolares têm sido ocupados por educadores com grau de maturidade e de 

experiência profissional ainda de forma não muito sólida. 

Teixeira (2003, p. 6) afirma que “o diretor da escola é o principal 

articulador dos interesses e motivações dos diversos grupos envolvidos com a 

escola”. Partindo dessa afirmação, é importante que o gestor tenha certo tempo de 

experiência que, somada à formação acadêmica e continuada, construa uma visão 

administrativa ampliada com capacidade para diagnosticar o perfil da população a 

ser atendida pela escola e adotar posturas e políticas educacionais no decorrer da 

sua atuação a partir da organização de metas e objetivos para alcance de resultados 

que satisfaçam a clientela do IFNMG/Campus Almenara.  

Essas metas e objetivos devem ser orientados também pelos indicadores 

de avaliação da escola, como SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação 



 

140 

 

Básica), Prova Brasil, ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica). 

 

D) A Retenção Escolar no IFNMG 

 

                       A seguir, são apresentados os resultados referentes às questões 

sobre causas da retenção e quais ações a gestão tem feito para melhorar a 

qualidade do ensino, com vistas à redução dos índices de retenção. 

 

Gráfico 26 – Causas da Retenção Escolar no Brasil 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                      Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 

 

Ao ocupar-se em analisar as causas da Retenção Escolar no Brasil de 

modo geral expressa no gráfico 26, os resultados foram bem diversificados, cujos 

aspectos culturais foram responsáveis por 25%, os alunos 25%, as questões 

relacionadas à família 16%, além dos fatores internos da própria escola que tiveram 

16,6% de responsabilidade pelas causas da retenção entre os gestores 

pesquisados. 

Conforme discutido no contexto teórico deste trabalho, é difícil apontar 

causas específicas da retenção escolar.  É necessário associar o estudo da 

retenção a fatores sociais, institucionais e individuais que podem interferir no 

resultado da aprendizagem dos estudantes e a consequente possibilidade de 

permanecer na série e ser retido ou ser promovido. 
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Do ponto de vista institucional, a escola representa oportunidade 

fundamental para enfrentar e superar limitações do contexto diante de condições de 

acesso e de permanência do estudante na escola e, particularmente, de ações 

voltadas à superação dos resultados que denunciam a retenção de um número 

elevado de alunos das escolas públicas. 

 

Gráfico 27 – Causas da Retenção Escolar no IFNMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                           

                          Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 

 

Em termos específicos sobre as causas da retenção escolar no 

IFNMG/Campus Almenara, 58,3% atribuíram a responsabilidade das retenções aos 

próprios alunos, mas houve uma parcela grande também que atribuiu as causas às 

questões sociais (16,6%), às questões da direção (8,3%), aos professores (8,3%) e 

na mesma proporção às questões econômicas. 

É importante notar que a maioria dos gestores atribuiu as 

responsabilidades pelas causas da retenção aos alunos, o que é confirmado pelos 

discentes quando a mesma pergunta foi direcionada a eles em análises anteriores. 

Ora, se há uma culpabilização expressiva pelas causas da retenção 

escolar atribuída aos alunos, é necessário análises mais profundas para perceber 

qual a motivação deste caso. 

O fato de culpar os alunos pelas questões da não aprendizagem não 

isenta a escola de rever seu papel e construir um projeto educativo, politicamente e 

pedagogicamente comprometido em fazer com que o aluno compreendê-la como 
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espaço de apropriação de informações, de estudar, refletir, pensar e progredir na 

vida.  

Nesse sentido, a escola deve diagnosticar nos alunos os elementos 

dificultadores da aprendizagem e, a partir disso, propiciar condições voltadas para o 

atendimento da sua função básica por meio de um planejamento que leve em conta 

as dificuldades e os anseios dos alunos. 

 

Gráfico 28 – Necessidades para uma boa qualidade do ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Dados da Pesquisa,  2016 

 

 

Sobre o que a gestão tem feito para melhorar a qualidade do ensino e, 

com isso, reduzir os índices de retenção, percebe-se que há ações pontuais 

desenvolvidas nessa direção. Entre as opções, as atividades de monitoria do aluno 

receberam a maior indicação (25%) e as questões de reforço no contraturno, 

monitoria do professor com aluno, atividades diferenciadas propostas pela gestão ao 

corpo docente receberam cada uma 16,6%.  

É importante assinalar que 25% optaram em não responder a questão. 

Dentre os que não responderam, é importante ressaltar que “não responder” não 

significa necessariamente que desconhecem as ações, uma vez que se tratava de 

um direito dos respondentes.  Todavia, em face do grande número de não 

respondentes (25%), pode-se induzir que a própria gestão não reconhece a eficácia 



 

143 

 

nas ações desenvolvidas em torno da qualidade do ensino, o que de certa forma 

demonstra certo descompromisso ou uma compreensão desarticulada sobre o 

planejamento com vistas ao rendimento dos alunos. 

Diante do contexto, é importante mencionar que as ações existem, mas 

diante do quadro de retenção presente não atendem na totalidade os problemas e 

dificuldades enfrentados. Assim, na esfera pedagógica, é necessário promover o 

debate sobre os procedimentos e projetos a serem adotados e reorganizar os 

existentes objetivando a melhoria dos procedimentos de ensino e, com isso, a 

inclusão daqueles que não conseguem acompanhar o currículo proposto pela 

escola. 

 

D) Desenvolvimento do processo Didático-Pedagógico no IFNMG 

 

Sobre o desenvolvimento do processo didático-pedagógico, os resultados 

refletem às questões referentes a influência do gestor no planejamento das 

atividades didáticas dos professores, sobre o acompanhamento e monitoramento do 

planejamento e o uso dos resultados das avaliações para concretizar as metas 

educacionais. 

Especificamente na pergunta sobre se a atuação do gestor da escola pode 

influenciar na melhoria das aprendizagens dos alunos, os respondentes foram 

unânimes (100%) quanto à defesa de que a maneira como a gestão administra a 

escola pode refletir em seus resultados pedagógicos. 

Como já explicitado no referencial teórico deste trabalho, é importante a 

forma como a escola se organiza em sua estrutura administrativa e política 

envolvendo fatores importantes que determinam os rumos dos resultados.  

Algumas ações por parte da gestão no cotidiano escolar como, por 

exemplo, a formação continuada dos professores, as condições de trabalho, a 

construção coletiva do projeto pedagógico, dentre outros, podem trazer implicações 

positivas frente aos resultados. Nessa perspectiva, a gestão se apresenta como uma 

forma de colaborar no provimento dos recursos necessários para o sucesso das 

atividades de ensino e da aprendizagem.  

Sobre esta relação entre gestão e resultados, Libâneo (2008) afirma que 

a gestão da escola pode favorecer a criação de uma cultura organizacional que 
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resulte em melhores resultados escolares. A equipe gestora pode modificar as 

rotinas e contribuir para uma mudança na cultura da escola: 

 

Por parte dos diretores e coordenadores pedagógicos, é preciso capacidade 
de liderar e gerir práticas de cooperação em grande grupo, de modo a criar 
uma cultura organizacional, ou seja, uma mentalidade de organização 
escolar instituída a partir das percepções, modos de pensar e agir, práticas, 
próprias da cultura existente entre os integrantes da equipe gestora 
(LIBÂNEO, 2008, p. 103). 
 

Levando em consideração o pensamento de Libâneo, é preciso que a 

gestão escolar juntamente com a comunidade envolvida transforme os objetivos 

educacionais em ações a partir dos elementos constantes da cultura da escola e das 

diretrizes políticas e legais. 

 

Gráfico 29 – Utilização de Resultados de Desempenho dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 
 
                  Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 

 

Já quando confrontados sobre o uso dos resultados de desempenho dos 

alunos para desenvolver ações e concretizar as metas educacionais da escola, 

pode-se observar os resultados no gráfico 29. Entre os respondentes, 33,3% 

acreditam que raramente a gestão utiliza os resultados para planejamento, 

contrapondo-se no mesmo índice aos que frequentemente levam em consideração 

os resultados dos alunos (33,%). Os que nunca fazem uso algum são 8,3%. 25% 

indicaram que o resultado é observado com certa frequência. 
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A partir da análise das respostas desta questão, tem-se um dado 

importante e um indicativo dos fatores que interferem na qualidade do ensino do 

IFNMG/Campus Almenara. Trata-se de um ponto de controvérsia, no caso, os dados 

gerados pelas avaliações internas ou externas. 

O fato é que a consolidação de uma cultura de utilização das avaliações 

com o objetivo de aferir a qualidade do ensino é um dos principais desafios 

enfrentados não só por gestores escolares, mas também pelos próprios professores 

que a utilizam apenas como ênfase em aspectos mensuráveis do conhecimento sem 

falar do seu efeito perverso que é gerado e sem nenhum nexo com o planejamento 

da escola. 

Vale ressaltar que os resultados das avaliações não são um fim em si 

mesmos, mas é preciso que os gestores estejam atentos para os diversos usos 

positivos que podem ser dados aos seus resultados no sentido de orientar as 

políticas e projetos educacionais, subsidiando a gestão das escolas de forma que 

haja um impacto direto nas práticas em sala de aula. 

 

Gráfico 30 – Acompanhamento do Planejamento Didático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 
 
 
                                Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 

 

Quanto ao acompanhamento do planejamento didático trabalhado pelos 

professores na escola, 50% responderam que nunca isso acontece, enquanto que 

33,35 afirmaram que fazem frequentemente e 16,6% com certa frequência.  
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Esses dados também são elementos fortes na relação entre gestão e 

retenção escolar. Na escola, assim como em qualquer instituição em que se preze 

pela qualidade e avanços dos processos, o gestor é responsável por todo trabalho e 

precisa se empenhar em conseguir bons resultados. O diretor precisa se preocupar 

também com a organização pedagógica, cuja aprendizagem dos alunos é a 

essência de tudo. 

Para Veiga (1995, p.11 e 13), o projeto político pedagógico é a própria 

organização do trabalho pedagógico da escola como um todo, sendo construído e 

vivenciado em todos os momentos por todos os envolvidos no processo educativo 

da escola. O professor, ao realizar o seu planejamento, precisa estar atendo ao 

projeto pedagógico da escola, que determinará a sua intenção ao contemplar os 

conteúdos específicos, relacionando-os às competências e habilidades a serem 

desenvolvidas pelos alunos. 

O planejamento da aula é o instrumento utilizado pelo professor para o 

desenvolvimento de sua ação pedagógica. Esse deve estar de acordo com o projeto 

pedagógico, com objetivos, metodologias, atividades e avaliação formativa de forma 

flexível e adaptada, conforme as características de cada turma. 

O gestor escolar neste caso deve desempenhar a sua função de 

coordenar, gerir, acompanhar e avaliar as atividades curriculares da escola e da sala 

de aula, assegurando em conjunto com os professores a organização dos 

processos, visando atingir níveis de qualidade cognitiva e operativa das 

aprendizagens dos alunos. 

Gráfico 31 – Monitoramento do trabalho dos servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 
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Quanto ao monitoramento do trabalho dos servidores subordinados, em 

geral, visando a organização e o bom funcionamento das atividades escolares, 50% 

fazem este monitoramento frequentemente, enquanto que 33,3% afirmaram que 

fazem com certa frequência, e 16,67%, nunca. 

Essas constatações têm a ver com as contribuições de Vieira (2002) ao 

afirmar que o planejamento e o acompanhamento das ações pedagógicas pela 

gestão são indispensáveis, pois é a partir da reflexão do sujeito quanto à 

necessidade de mudança e de reorganização que se toma consciência de buscar 

formas e soluções aos problemas da escola. 

Nesse sentido, o administrador escolar deve proporcionar aos demais 

funcionários uma liderança política e pedagógica sem perder o foco técnico da 

administração, mobilizando toda a comunidade escolar em torno de um grande 

movimento que visa à transformação da escola em um trabalho que identifique as 

condições reais desse espaço escolar e condições ideais de trabalho para todos.  

 
E) Atuação da Gestão frente aos resultados da Aprendizagem e Gestão 
Democrática do Processo Pedagógico 
     

Este item aborda e problematiza a gestão democrática e o uso dos resultados 

de avaliações da aprendizagem no trabalho pedagógico para melhorar a qualidade 

do ensino por equipes da gestão escolar. 

 

Gráfico 32 – Utilização dos resultados das avaliações pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 
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Ao serem perguntados sobre a utilização dos resultados das avaliações 

dos alunos para desenvolver ações específicas a fim de buscar a reversão de 

índices elevados de reprovação, evasão e transferência dos alunos do Ensino 

Médio, a maioria (41%) respondeu, conforme ilustra o gráfico 33, que fazem isso 

com frequência. As opções “raramente e com certa frequência” receberam 25% das 

respostas. Todavia, 16,6% afirmaram nunca fazer uso das avaliações pedagógicas 

para fins de reversão da retenção. 

Conforme é possível perceber, uma parcela pequena dos gestores se 

preocupa com a relação entre resultados dos alunos e retenção escolar. Sobre esse 

assunto, Nóvoa (1995) alerta para a articulação da gestão alinhada à cultura 

organizacional da escola no sentido de não reduzir a ação gestora e educativa em 

ações técnicas, mas empreender as atividades da escola no sentido de construir um 

projeto educativo relacionado às demandas dos sujeitos envolvidos. 

Conforme já apontado anteriormente, é necessário que a superação dos 

altos índices de retenção perpasse pelas questões das avaliações dos alunos, tidas 

não como única ferramenta para ser levadas em consideração, mas como um 

instrumento que pode indicar caminhos para que novas metas e ações sejam 

desencadeadas a partir de seus resultados. 

 

Gráfico 33 – Participação nas decisões da escola. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                         Fonte: Dados da Pesquisa, 2016 

    

Ao remeter-se a pergunta relacionada à participação nas decisões da 

escola, a maioria (41%) disse que raramente costuma ser ouvida na tomada de 
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decisões. Seguidamente, 33,3% afirmaram que frequentemente são ouvidos. Na 

opção “nunca” não houve respondente.  

Em relação a esta questão da gestão democrática, de posse dos dados 

apresentados no gráfico 34, os sujeitos pesquisados apontaram haver muita 

participação nas decisões da escola, o que configura outro grande problema, 

levando-se em consideração que a própria gestão não atua democraticamente nas 

decisões e no planejamento. 

Vale ressaltar que a participação é um dos princípios básicos da gestão 

educacional democrática, que segundo Luck (2001), deve ser estendida a todos os 

segmentos da comunidade escolar: professores, alunos, funcionários, pais e 

comunidade.  

Assim, a participação consiste na atuação consciente dos gestores e 

demais envolvidos no processo educacional enquanto membros de uma instituição 

social e que, por isso, deve ter o poder de influência nas tomadas de decisões. 

Reportando novamente às contribuições de Luck (2011), ela atribui aos 

responsáveis pela gestão escolar a função de promover a criação de um ambiente 

que seja favorável à participação no processo educacional tanto dos profissionais 

que atuam na escola quanto dos alunos e pais. É através dessa participação, 

segundo Luck (2011), que os sujeitos desenvolvem a consciência social crítica e o 

sentido de cidadania. 

 

4.3 Considerações sobre dados colhidos a partir das variáveis do estudo 
 

O levantamento dos dados referentes à retenção escolar desta pesquisa 

de campo e documental buscou, além de conhecer o perfil do aluno retido, analisar e 

compreender os fatores determinantes da retenção escolar no IFNMG/Campus 

Almenara, relacionados aos procedimentos adotados pela gestão escolar da 

instituição.  

Para tanto, utilizou-se um recorte socioinstitucional a fim de refletir sobre o 

papel e a responsabilidade que a gestão escolar tem frente aos altos índices de 

retenção/reprovação dos alunos. Assim, serão tecidos a seguir breves comentários a 

respeito dos problemas mais recorrentes encontrados nas análises feitas. 

Verificou-se tanto na parte documental quanto no questionário que as 

responsabilidades do gestor no processo pedagógico são muitas, pois além de 
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questões administrativas e financeiras, precisa coordenar e controlar todos os 

setores do ambiente escolar, despertando o potencial de cada sujeito da instituição, 

transformando a escola num ambiente propício para o processo de ensino-

aprendizagem.  

Destaca-se que despertar a escola para um ambiente propício do 

processo ensino-aprendizagem é o objetivo principal da gestão escolar, ou seja, 

fazer com que os alunos aprendam e adquiram o desejo de aprender mais e de 

forma autônoma. Para isso, essa gestão deve pautar suas ações a partir da ideia de 

que por meio de uma ação planejada, intencional, democrática e com respeito às 

diferenças, a escola estará facilitando o alcance desse objetivo maior.  

É importante levar em consideração que no que concerne às questões 

didáticas observadas, sobretudo, na parte documental da pesquisa, pode-se afirmar 

que há indícios de esgotamento do modelo tradicional de formação do aluno e, 

consequentemente, de busca de novos caminhos que possam levá-los à formação 

crítica, partindo do entendimento de que o contexto atual se coloca em um tempo de 

rápidas transformações e mudanças no conhecimento, e, por conseguinte, exige 

mecanismos condizentes na maneira de como a gestão articula o processo de 

aprendizagem junto com os professores e alunos.  

Ainda em relação à organização didático-pedagógica do IFNMG/Campus 

Almenara, revelou-se, dentre outros pontos, que a construção e organização das 

propostas pedagógicas dos cursos e a normatização dos cursos técnicos em geral 

leva em consideração dentro dos limites legais, a abrangência, as especificidades do 

campus, a diversidade dos arranjos produtivos locais e os princípios de autonomia 

didático-pedagógica, administrativa, patrimonial, financeira e disciplinar. 

Todavia, no que concerne à avaliação e acompanhamento da 

aprendizagem dos discentes, apesar dos documentos normativos apontarem um 

caráter diagnóstico e formativo, voltada para o pleno desenvolvimento do indivíduo, 

há um caráter extremamente classificatório observado por meio de atas de 

conselhos de classe e nas observações indiretas das avaliações da aprendizagem 

em que os aspectos qualitativos são pouco observados, prevalecendo, na maioria 

das vezes, o caráter quantitativo expresso por meio de notas, as quais refletem a 

quantidade de informações que o aluno conseguiu absorver, dando a perceber o 

caráter tradicional e excludente do processo de ensino aprendizagem. 
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Some-se a isto, a pesquisa identificou no currículo da escola real 

separação entre o ensino médio e os cursos técnicos. Apesar dos cursos serem 

integrados, os dados dos questionários aplicados indicam falta de experiência do 

corpo docente e administrativo em lidar com o fazer pedagógico de forma integrada 

e, sobretudo, interdisciplinar, pois para muitos é a primeira vez que vivenciam isso 

em sala de aula. Esse fato foi observado na pesquisa de campo em que a maioria 

dos gestores demonstrou ter menos de cinco anos de experiência. 

A presença de um plano de trabalho com objetivos, metas e ações foi 

encontrado apenas em âmbito geral por parte da Reitoria, expresso no PDI, todavia, 

no caso específico do Campus Almenara, isso não foi encontrado na análise 

documental, sendo considerado por muitos estudiosos do tema, a exemplo de 

Heloísa Luck (2012), Clóvis Santos (2002), José C. Libâneo (2004) e Ilma Veiga 

(2001), como ferramenta estratégica para as ações educativas de sucesso.  

Na análise de Santos (2002), para implantar um processo de mudança e 

crescimento na instituição, o gestor precisa elaborar um planejamento para que a 

escola consiga atender a aspectos básicos e essenciais, como responder às 

transformações impostas pela sociedade; compreender que a comunidade escolar é 

o foco dessas mudanças; motivar os profissionais a encararem a mudança como um 

desafio pessoal; desenvolver a cultura organizacional de forma a reagir 

imediatamente às novas mudanças; realizar reuniões com os seus participantes, 

visando detectar os fatos que podem ser considerados geradores de mudanças 

estratégicas na organização e apresentar os benefícios que poderão tirar disso.  

As diretrizes organizacionais como missão, visão e objetivos foram 

definidos e elaborados pela equipe do IFNMG, mostrando que apesar da 

inexistência do plano de ação, a organização pedagógica existente, se bem 

aplicada, poderia tornar-se um instrumento de acompanhamento e, principalmente, 

de aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizado na organização. 

Ao se direcionar o olhar na pesquisa para os fatores que contribuem para 

a retenção no IFNMG/Campus Almenara, a maioria dos alunos e gestores atribuiu 

as causas da retenção escolar a fatores pessoais dos alunos, como, por exemplo, o 

desinteresse e a falta de motivação, apesar de haver uma parcela considerável que 

atribuiu as causas às questões sociais, à direção escolar, aos professores e aos 

pais, não sendo, portanto, determináveis por fatores específicos, cuja diversidade e 
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complexidade das questões individuais e contextuais influenciam o alto índice de 

retenção escolar.  

Por outro lado, se há um desinteresse evidente por parte dos alunos, por 

que não repensar uma proposta estratégica de trabalho que possa influenciar os 

discentes para que estes se interessem pelos estudos, participem, apresentem 

comportamentos adequados e obtenham bons resultados escolares. 

Na linha de Jerone Bruner (1976), a escola não provoca o aluno de modo 

que ele se sinta motivado a construir novos conhecimentos a partir do entusiasmo. 

Essa abertura está amparada na gestão escolar participativa, que é um componente 

pelo qual se visa democratizar o acesso ao ensino público, não se reduzindo apenas 

à sala de aula, mas a própria estrutura da escola como um todo. Aliás, a gestão 

participativa também foi outro indicativo de retenção encontrado na visão dos 

respondentes, os quais deixaram claro haver pouco envolvimento destes no 

processo das decisões na escola. 

É importante deixar claro que essa ferramenta da gestão democrática visa 

criar uma noção mais aprofundada de que a educação é responsabilidade de todos, 

cabendo à comunidade e a escola, dentro de suas possibilidades e respeitando os 

limites de cada um, contribuir para que se processe no ensino público a 

transformação que todos anseiam.  

Quanto ao acompanhamento do planejamento didático trabalhado pelos 

professores na escola e o monitoramento do trabalho dos servidores subordinados, 

as evidências encontradas foram de que a gestão tem se preocupado pouco com 

essas questões, o que sinaliza a necessidade da escola em repensar seu papel 

frente a essa problemática. 

O presente estudo também possibilitou perceber que são desenvolvidas 

em âmbito interno do IFNMG/Campus Almenara ações pontuais, como, por exemplo, 

monitorias e aulas de reforço, na direção de melhorar a qualidade do ensino e 

redução dos índices de retenção. Não obstante, tem sido evidente a necessidade de 

reformulação do projeto de intervenção pedagógica, tornando-o mais eficiente de 

forma atender as demandas da escola.  

Os dados induzem também a questionar sobre a necessidade de mais 

envolvimento e articulação da gestão no processo de ensino-aprendizagem, seja 

lançando mão da retenção e optando por sistemas de promoção mais flexível, como 

ciclos e progressão continuada, defendido por muitos dos sujeitos da pesquisa, seja 
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por viabilização de capacitação dos professores sobre didática, métodos e técnicas 

de ensino, sendo necessário que se utilizem no planejamento geral da instituição os 

resultados de desempenho dos alunos no direcionamento das ações e metas 

educacionais, possibilitando a construção de um projeto educativo condizente com 

as demandas locais e regionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação de mestrado orientou-se em torno do objetivo geral de 

compreender os fatores determinantes da retenção escolar no IFNMG/Campus 

Almenara, relacionados aos procedimentos adotados pela gestão escolar da 

instituição. 

Tal escolha pelo tema surgiu da relevância desse assunto no campo de 

estudos da relação entre gestão escolar e retenção ao se considerar que as novas 

demandas e exigências atuais requerem um tipo de gestão escolar sob uma 

perspectiva mediadora, encarada como um processo que oportuniza e prioriza os 

processos de aquisição do conhecimento pelo aluno, articulando e apoiando do 

ponto de vista institucional fatores que possam favorecer e aperfeiçoar seu 

desenvolvimento pleno. 

Assim, a revisão da literatura deste trabalho ampliou o conhecimento 

acerca da temática estudada, cujos textos reuniram conjunto de informações 

referentes ao processo de mudanças no trabalho dos gestores escolares ao longo 

do tempo, sobretudo, no âmbito da educação profissional brasileira. 

Convém assinalar ainda que o referencial teórico também apresentou 

informações relevantes em relação ao planejamento e organização dos processos 

pedagógicos, apontando que, em tese, cabe à gestão escolar articular a elaboração 

e execução de um planejamento de modo que a escola consiga atender a aspectos 

básicos e essenciais como a garantia de entrada, permanência e saída com sucesso 

dos alunos. 

Assim, valendo-se da necessidade de ampliar a visão em torno da 

retenção escolar, e, propondo-se em responder ao primeiro objetivo específico desta 

pesquisa que foi identificar os fatores que contribuem para a existência da retenção 

escolar no IFNMG/Campus Almenara no período de 2013 a 2014, é importante frisar 

que os resultados confirmaram a hipótese apresentada na introdução deste trabalho 

de que a retenção não é determinada por fatores específicos, e sim por uma 

diversidade de questões relacionadas tanto à aspectos individuais dos próprios 

alunos, quanto a ações de cunho institucional. 

No que concerne à avaliação e acompanhamento da aprendizagem dos 

discentes, detectou-se caráter estritamente classificatório, cujos resultados não são 
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utilizados como prática de investigação a fim de interrogar a relação de ensino 

aprendizagem e, com isso, identificar os conhecimentos e as dificuldades de forma 

dialógica. Além disso, os aspectos qualitativos não prevalecem sobre os 

quantitativos, conforme prevê a LDB/96. 

A família também se constituiu como indicador das causas da retenção 

escolar no sentido de que, apesar de preocuparem-se com os estudos dos filhos, na 

prática não conseguem viabilizar ações para ajudá-los em suas dificuldades. 

Outro fator que merece destaque no contexto da retenção identificado na 

pesquisa diz respeito a questões curriculares, em que se vê uma nítida separação 

entre o ensino médio e os cursos técnicos, apesar do ensino ser integrado. 

O pouco tempo de experiência dos gestores em lidar com o fazer 

pedagógico e administrativo também foi observado no estudo como elemento que 

contribui para a retenção. 

Além disso, destaca-se ausência de um plano de trabalho interno com 

objetivos, metas e ações de forma a orientar o trabalho dos servidores e dos 

próprios gestores. 

Some-se a isto, a ausência de uma gestão participativa também foi outro 

fator que contribui como determinante da retenção na escola em análise. Merece 

atenção ainda, no ponto de vista da retenção, o acompanhamento do planejamento 

didático trabalhado pelos professores na escola e o monitoramento do trabalho dos 

servidores subordinados, cujas evidências encontradas são de que essa questão 

tem sido pouco pensada e desenvolvida pela equipe gestora. 

Têm-se como destaque da pesquisa o desinteresse e a falta de motivação 

dos próprios alunos, o que leva a crer que é necessário um estudo mais detalhado 

para compreender a natureza desse aspecto e o que a escola pode fazer para 

resgatar o interesse dos discentes pelos estudos.  

Em seguida, para responder ao segundo objetivo específico que foi 

compreender as ações adotadas pela equipe de gestão escolar do IFNMG/Campus 

Almenara para combater a retenção escolar e melhorar a qualidade do ensino, foi 

possível constatar a partir dos dados que há existência de ações significativas nesse 

aspecto, podendo-se descrever, em resumo, a existência de um bom clima 

organizacional, convidativo e motivador do diálogo e no relacionamento entre a 

gestão e a comunidade em geral; comprometimento dos servidores nas ações 

cotidianas; existência de um projeto de intervenção que, apesar de não atender 
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todas as necessidades, contribui para o nivelamento dos alunos dos primeiros anos; 

autonomia no fazer pedagógico docente; iniciativa na promoção e participação nas 

ações culturais, esportivas e sociais; autonomia institucional para propor a criação e 

desenvolvimento de cursos; boa infraestrutura física (salas de aula, laboratórios e 

salas da administração); ações ligadas à pesquisa e extensão, o que muito contribui 

para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem.  

É importante advertir que tais ações, apesar de pontuais, fortalecem o 

trabalho institucional como um todo, sendo que nenhuma ação sozinha ou isolada se 

esgota na construção do processo pedagógico. Todavia, o conjunto delas constitui 

ferramentas importantes para a construção de uma educação de qualidade e, com 

isso, a superação dos índices de retenção escolar. 

Ainda em relação ao segundo objetivo, o presente estudo também 

possibilitou perceber que são desenvolvidas em âmbito interno do IFNMG/Campus 

Almenara ações pontuais, como, por exemplo, monitorias e aulas de reforço na 

direção de melhorar a qualidade do ensino e redução dos índices de retenção. Não 

obstante, tem sido evidente a necessidade de reformulação do projeto de 

intervenção pedagógica, tornando-o mais eficiente de forma atender as demandas 

da escola.  

Os dados induzem também a questionar sobre a necessidade de mais 

envolvimento e articulação da gestão no processo de ensino-aprendizagem, seja 

lançando mão da retenção e optando por sistemas de promoção mais flexível, como 

ciclos e progressão continuada, defendido por muitos dos sujeitos da pesquisa, seja 

por viabilização de capacitação dos professores sobre didática, métodos e técnicas 

de ensino, sendo necessário que se utilizem no planejamento geral da instituição os 

resultados de desempenho dos alunos no direcionamento das ações e metas 

educacionais, possibilitando a construção de um projeto educativo condizente com 

as demandas locais e regionais. 

Procedendo-se em responder o último objetivo, que tratou de verificar as 

ações possíveis à gestão escolar para conter a retenção, pode-se iniciar, com base 

nas informações coletadas, fazendo alusão quanto à necessidade de um sistema de 

avaliação que agregue a perspectiva diagnóstica, formativa e qualitativa dos 

estudantes, bem como a falta de estratégia na recuperação paralela prevista no 

regulamento dos cursos técnicos; e necessidade de utilização dos resultados das 

avaliações dos alunos, dos docentes e dos demais profissionais do Campus com 



 

157 

 

critérios claros e com resultados compartilhados de modo a oferecer subsídios para 

a prática pedagógica e a reorganização da intervenção pedagógica de forma a 

atender todos os alunos. 

Além disso, observa-se também a necessidade de promover a reflexão e 

reorganização dos currículos dos cursos, possibilitando a interdisciplinaridade entre 

os conteúdos, sobretudo, entre a parte técnica e propedêutica; dar celeridade nos 

processos de aquisição de materiais pedagógicos; articular com as coordenações 

em geral, em especial, as que estão ligadas ao departamento de ensino no sentido 

de fortalecê-las e apoiá-las em suas atividades; e, por fim, a necessidade de 

construção de um plano de ações e metas de forma a atender as referidas ações 

elencadas com critérios de acompanhamento e avaliação do trabalho desenvolvido. 

Além disso, os dados permitem compreender que a forma de organizar e 

gerir uma unidade escolar influencia nos resultados do processo pedagógico, 

havendo, nesse caso, a necessidade de melhoria contínua dos processos de gestão, 

apoio e de base. Assim, a eficiência dos processos educacionais é fundamental para 

o sucesso dos alunos e, para isso, a vontade e a capacidade dos agentes, em 

especial, os que se ocupam dos cargos na gestão deve configurar uma cultura 

organizacional de desenvolvimento e não de estagnação ou regressão.  

Somando-se a isto, e, diante dos dados obtidos nesta pesquisa, é 

importante ponderar que a gestão escolar tem nos espaços onde atua uma realidade 

sempre dinâmica e, por isso, as ações de cunho pedagógico também não são 

estáticas. Porém, a busca pela melhoria e qualidade do ensino deve ser uma tarefa 

permanente de maneira a desencadear ferramentas que contribuam para a 

formação de cidadãos participativos, protagonistas de transformações, tendo como 

horizonte a justiça social.  

Por fim, é importante deixar claro que a pesquisa ainda não se chegou ao 

final, mas que apenas foi o início da aquisição de novas informações sobre as 

concepções e práticas da retenção escolar aplicadas no IFNMG/Campus Almenara.  

Durante o estudo, buscou-se respostas para muitas questões expressas 

na relação entre o cotidiano da gestão escolar e a retenção, cujas informações 

foram importantes para atribuir novos significados à prática administrativa e 

pedagógica. Contudo, esta pesquisa pode gerar contribuições para novos estudos 

que abordem a retenção escolar a fim de permitir outros delineamentos acerca da 

compreensão do tema sob outros olhares, por meio de novos fatores e amostras. 
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APÊNDICES 

 
 

APÊNDICE A 

 

 

Questionário dirigido aos Alunos 

 

Este questionário faz parte de um estudo, a ser realizado no âmbito do Curso 

de Mestrado na UFVJM, intitulado “A Gestão Escolar no combate à retenção 

discente: um estudo de caso no IFNMG/Campus Almenara no período letivo 

2013/2014”. Agradecendo desde já a sua colaboração, esclareço que o anonimato e 

a confidencialidade das respostas são integralmente garantidos. Por favor, marque 

apenas uma opção para cada pergunta. 

 

1) Sexo: 

(  ) Masculino             (  ) Feminino 

 

2)  Idade: 

 

De 14 a 16 anos                           De 17 a 19 anos                Mais de 20 anos  

   (  )                                                     (  )                                  (  )                               

 

 

3) Considerando as opções abaixo, como você classificaria sua cor ou raça?  

Branco         Preto         Amarelo       Pardo        Indígena         Outra 

 

 (  )                (  )                (  )               (  )              (  )                 (  )                                                                 

 

 

4) Nos itens abaixo, marque com X a religião que você segue: 

Católica              Evangélica        Espírita            Não sigo nenhuma religião       Outra 

 

(  )                           (  )                    (  )                                   (  )                              (  ) 
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5) Nos itens abaixo, marque com X os familiares ou pessoas com quem você 

mora: 

 

Pai e Mãe           Pai ou Mãe          Padrasto ou Madrasta        Avós          Outros 

Parentes 

 (  )                             (  )                       (  )                                  (  )                       (  ) 

 

 

6) Seus pais ou seus responsáveis se interessam pelos seus estudos? (Por favor, 

marque apenas uma opção) 

 

Sim, muito                  Têm algum interesse, mas não muito               Não se 

interessam 

   (  )                                                    (  )                                                              (  )                                

  

7) Como seus pais ou responsáveis demonstram na prática esse interesse por 

seus estudos? 

 (  ) Não tem interesse algum          

 (  ) Acompanham meu desenvolvimento de forma freqüente na escola 

 (  ) Viabiliza aulas de reforço para sanar minhas dúvidas 

 (  ) Ajudam nas lições de casa 

 (  ) Motivam-me diariamente com palavras positivas 

(  ) Mantêm presentes durante as horas de estudo em casa 

 

8) Você acha importante estudar para: (Por favor, marque apenas uma opção) 

(  ) Adquirir conhecimentos práticos e gerais que orientem a vida 

(  ) Adquirir conhecimentos específicos para fazer um curso superior 

(  ) Adquirir técnicas e desenvolver habilidades para concorrer a um bom emprego 

(  ) Satisfazer meus pais 

(  ) Conhecer melhor o mundo 

(  ) Outro motivo 
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09) Na sua opinião, de um modo geral, as aulas nesta escola: (Por favor, marque 

apenas uma opção) 

 

(  ) Me interessam porque sempre são utilizados recursos variados para transmitir os 

conteúdos 

(  ) Me interessam porque gosto de estudar independente da forma que as aulas são 

dadas 

(  ) Não me interessam porque são sempre monótonas, só o professor fala e o aluno 

escuta 

(  ) Não me interessam independente da forma que as aulas são dadas 

 

10) As causas da Retenção/Reprovação Escolar neste campus são de qual origem? 

Por favor, marque apenas uma alternativa.                                                                             

 

Alunos    Pais   Professores   Direção   Infra-estrutura    Sociais   Econômicas   

Psicológicas 

(  )           (  )         (  )                 (  )              (  )                 (  )           (  )                  (  ) 

 

11) Soube que você já repetiu de ano. Quais foram os motivos para isso?  

( ) Ausência de um projeto de intervenção pedagógica eficiente na escola 

( ) Desinteresse próprio 

( ) Falta de apoio e acompanhamento familiar 

( ) Necessidade de trabalhar 

( ) outros  (especificar) _________________________________________________ 

 

12) Para você, qual seria o maior problema da sua escola?  

(  ) Problema de Gestão 

(  ) Problema estrutural da escola 

(  ) Alunos desinteressados 

(  ) Indisciplina dos alunos 

(  ) Não há professores suficientes 

(  ) Professores faltam muito 

(  ) Professores despreparados 
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13) A direção desta escola, geralmente leva em conta as opiniões e  

necessidades   dos  alunos? (Por favor, marque apenas uma opção) 

 

Sempre           Muitas vezes                      Poucas vezes                   Nunca 

    (  )                      (  )                                       (  )                               (  )                                                      

 

14) Você acredita que a atuação do gestor da escola pode influenciar na melhoria 

das aprendizagens dos alunos?  ( ) Sim  ( )Não   

15) Em sua opinião, o que precisa ser feito ou modificado para que resulte em 

melhoria da qualidade do ensino/aprendizagem nesta escola e, com isso, reduzir a 

retenção discente? 

(  ) Mais envolvimento da gestão nas questões referente ao processo de ensino 

aprendizagem 

(  ) Lançar mão da reprovação, optando-se por sistemas de ciclos, progressão 

continuada, etc. 

(  ) Capacitar professores sobre didática, métodos e técnicas de ensino 

(  ) Atuar frente a questões de cunho estrutural na escola 

(  ) outros (especificar) 

____________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

Questionário dirigido aos Gestores 

 

Este questionário faz parte de um estudo, a ser realizado no âmbito do Curso 

de Mestrado na UFVJM, intitulado “A Gestão Escolar no combate à retenção 

discente: um estudo de caso no IFNMG/Campus Almenara no período letivo 

2013/2014”. Agradecendo desde já a sua colaboração, esclareço que o anonimato e 

a confidencialidade das respostas são integralmente garantidos. 

Para todas as questões, marque apenas uma resposta. 

1- Sexo:  

 

(  ) Feminino                                  (  ) Masculino      

 

2)  Idade: 

 

Menos de40 anos          40-49 anos                   50-59 anos                60 anos ou 

mais 

          (  )                           (  )                                (  )                               (  ) 

                                              

3) Qual o nível mais elevado de educação formal que você concluiu? Por favor, 

marque apenas uma alternativa. 

(  ) Inferior à educação superior 

(  ) Educação superior –Curso Superior de Tecnologia 

(  ) Educação Superior –Pedagogia 

(  ) Educação Superior –Licenciatura 

(  ) Educação Superior –Outros cursos 

(  ) Especialização (Lato Sensu) em Administração Escolar 

(  ) Especialização(Lato Sensu) em outras áreas 

(  ) Mestrado (Stricto Sensu) 

(  ) Doutorado (Stricto Sensu) 

 

4) A última etapa da sua formação se deu em qual segmento de ensino: 

 ( ) Federal  ( ) Estadual  ( ) Municipal  ( ) Particular 
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5)  Quantos anos de experiência você possui trabalhando como Gestor? 

 

Este é meu  

primeiro  

ano             1-5 anos    6-10 anos    11-20 anos          Mais de 20 anos 

(  )                 (  )             (  )              (  )                         (  )                    

 

6) Quantos anos você trabalhou como docente antes de exercer a função de gestor 

(a)? 

 

Nenhum          Menos de 5 anos                5-10 anos             Mais de 10 anos 

(  )                             (  )                             (  )                           (  )                

 

7) No Brasil, de um modo geral, a reprovação e/ou retenção dos alunos no ensino 

médio é influenciada por quais fatores? 

 

(  )Alunos (  ) Cultural      (  ) familiar        (  ) da escola         (  ) Econômico   (  ) 

Psicológicas 

 

8) E neste Campus, as causas da Retenção/Reprovação Escolar são de qual 

origem? Por favor, marque apenas uma alternativa.                                                                             

 

Alunos    Pais   Professores   Direção       Sociais   Econômicas   Psicológicas 

(  )            (  )         (  )                 (  )             (  )              (  )              (  ) 

 

09) A repetência é um dos indicadores do insucesso escolar. Como a gestão tem 

feito para minimizar esses indicadores? 

 

(  ) Estrutura aulas de reforço no contra turno 

(  ) Desenvolve atividades de monitoria professor aluno 

(  ) Desenvolve atividades de monitoria aluno  

(  ) Propõe ao corpo docente atividades diferenciadas aos alunos 

(  ) outros (especificar) _________________________________________________ 
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10) A atuação do gestor da escola pode influenciar na melhoria das aprendizagens 

dos alunos?   

 

(  ) Sim        (  ) Não 

 

11) Utilizo os resultados de desempenho dos alunos para desenvolver ações e 

concretizar as metas educacionais da escola? 

 

Nunca            Raramente             Com certa freqüência             Freqüentemente 

   (  )                    (  )                                 (  )                                         (  )               

 

12) Certifico-me de que os professores trabalhem de acordo com o planejamento 

didático da escola? 

 

 Nunca            Raramente             Com certa freqüência             Freqüentemente 

   (  )                    (  )                                 (  )                                         (  )               

 

13) Monitoro o trabalho dos servidores a mim subordinados orientando-os quando 

necessário, quanto a organização e o bom funcionamento das atividades escolares? 

 

Nunca            Raramente             Com certa freqüência             Freqüentemente 

   (  )                    (  )                                 (  )                                         (  )               

 

14) Utilizo-me dos resultados das avaliações dos alunos para desenvolver ações a 

fim de buscar a reversão de índices elevados de reprovação, evasão e transferência 

dos alunos do Ensino Médio? 

 

Nunca            Raramente             Com certa freqüência             Freqüentemente 

   (  )                    (  )                                 (  )                                         (  )               

 

15) Você participa das decisões da escola? 

Nunca            Raramente             Com certa freqüência             Freqüentemente 

   (  )                    (  )                                 (  )                                         (  )             


