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RESUMO 
 

 

Nesse estudo, investigamos os motivos que impactam a infrequência de alunos do 3º ano do ensino 
fundamental em escolas da rede municipal de São Paulo a partir de duas variáveis: a família e 
políticas públicas educacionais. A metodologia está estruturada em duas etapas, na qual a primeira 
compreende a análise quantitativa da base de dados disponibilizada pela Secretaria de Educação 
Municipal de São Paulo e refere-se à infrequência de alunos das 13 regionais de ensino, 98 distritos 
e 501 escolas. A segunda etapa, consiste num estudo exploratório qualitativo realizado por meio de 
entrevistas individuais e em grupo com professores, pais e diretores das escolas definidas. A família 
é considerada um tema de grande relevância nas discussões dentro da escola tanto pelos gestores 
escolares quanto pelos educadores. Administrar essa relação não é tarefa fácil, por isso é necessário 
convocar a comunidade escolar e famílias para compreendermos melhor essa dinâmica. Outro 
aspecto analisado refere-se à dimensão da escola e o papel das políticas públicas educacionais e suas 
correlações na discussão da infrequência escolar. Ao final, identificamos iniciativas exitosas e 
experiências inovadoras que contribuem para a redução da infrequência dos alunos e melhores 
resultados de aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Infrequência de alunos; Família; Políticas públicas educacionais; Escola; Rede 
municipal de ensino da cidade de São Paulo. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper investigates the causes that impact the absence of 3º grade elementary students in the 
municipal schools of São Paulo city through two variables: Family and Public Policy. The 
methodology of this paper is structured in two parts: the first one includes the quantitative analysis 
of the data base of São Paulo Municipal Secretariat and referes to elementary students absence of 13 
educational districts, 98 departments and 501 schools. The second part consists in an exploratory 
study through individual and group interviews with teachers, parents and school principals of the 
selected schools. Family is considered a very relevant theme to be discussed by the whole school 
comunity. Administrating this relationship is hard task and envolves all these actors to work together 
and understand deeply this complex dynamic. Another aspect analysed refers to educational public 
policy as legal promoters to the right of education according to the Federal Constitution of 1988, that 
revealed as crucial in the human and citizen tranformation promoted by the schools. Successful 
initiatives and inovative experiences that contribute to reduce students absence and better learning 
results were also identified. 
 
Keywords: Students absence; Family; Educational public policies; School; Municipal teaching 
network of the city of São Paulo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Dentre os direitos humanos fundamentais encontra-se o direito à educação, amparado 

por normas nacionais e internacionais que dizem respeito essencialmente ao processo de 

desenvolvimento humano do indivíduo em todos os aspectos de sua vida (pessoal, produtiva e 

social), assegurando uma existência livre, pautada pela igualdade e pela dignidade.  

O direito à educação é tratado como um direito fundamental, previsto em nossa 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), artigo 6º: “São direitos sociais: a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta constituição”.  

Além disso, o direito à educação deve promover o direito à cidadania e ser capaz de 

transformar a sociedade e promover oportunidades de desenvolvimento humano que abranjam 

todos os aspectos da vida. Complementarmente ao artigo 6º, o art. 205 da CF/88 eleva o direito 

à educação ao âmbito de direito social fundamental, garantindo que a educação é um direito 

“de todos e dever do Estado e da família”, que deve ser promovido e incentivado com a 

colaboração da sociedade e “visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

Portanto, ao Estado cabe reconhecer o direito à educação e possibilitar os meios para 

que se concretize plenamente, de forma a promover igualdade e dignidade para todos, além de 

condições para que os direitos sejam incorporados no dia a dia dos cidadãos. A participação de 

organizações da sociedade civil no cumprimento dessa tarefa também assume relevância no 

processo educativo: de um lado, a pessoa detentora dos direitos à educação; de outro, o Estado, 

a família e a sociedade, responsáveis em viabilizar o cumprimento desse direito de modo amplo, 

sem distinção. 

Outros documentos oficiais regulam os direitos e deveres da educação nacional, como 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata dos direitos da criança e do adolescente 

e da família diante da instituição escolar e da comunidade; e a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  
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Observamos que o ECA trata dos direitos da criança, do adolescente e da família diante 

da instituição escolar, por sua vez, a LDB se refere à educação sob o ângulo da oferta do serviço 

educacional. Dessa forma, ambas as leis se somam, se complementam e se fortalecem ao 

propósito nos direitos de educação e desenvolvimento do indivíduo. 

O ECA define medidas concretas para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, 

responsabilizando nominalmente a família, a comunidade, a sociedade e o Estado pelo bem-

estar e pelo desenvolvimento da infância e da juventude. Esse documento legal alterou 

substancialmente a legislação de proteção à infância e juventude no país, revogando o antigo 

código de menores e adequando a legislação infraconstitucional às disposições constitucionais 

e aos parâmetros internacionais de proteção. 

No Brasil, fundamentalmente o ECA estabelece como a proteção integral deve ser 

garantida, indicando medidas sociais, protetivas e socioeducativas que devem ser utilizadas 

para assegurar o bem-estar de crianças e adolescentes. Seu texto contém importantes 

disposições acerca dos direitos fundamentais da infância e da adolescência, dentre eles: a 

garantia da vida, saúde, integridade, liberdade, convivência familiar e comunitária, proteção 

contra violência e exploração.  

Na estrutura complexa de políticas e serviços públicos ofertados pelo Estado, a família 

assume um dos eixos do importante tripé: a responsabilidade de promoção ao direito à 

Educação. Os pais e/ou os responsáveis pela criança têm a obrigação de matricular seus filhos 

nas instituições públicas de ensino, garantir a permanência deles na escola e acompanhar sua 

frequência e aproveitamento escolar, segundo os artigos 129 e 55 do ECA.  

Cabe destacarmos que a LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assinala dois pontos 

importantes a serem observados pelos sistemas de ensino. O primeiro deles é que “o controle 

de freqüência deve ficar a cargo da escola”, ressalvando que “as normas para tal controle devem 

estar consignadas no seu regimento escolar, bem como nas do respectivo sistema de ensino”. 

Segundo, “que a freqüência mínima exigida para a aprovação dos estudantes é de setenta e 

cinco por cento do total de horas letivas”.  

Segundo o parecer CNE/CEB nº 5/97, da relatora Regina Vinhaes Gracindo,1 a 

frequência do aluno é controlada pelas “presença do aluno nas atividades escolares 

programadas”, sendo que ele tem de “participar de pelo menos 75% do total da carga horária 

prevista.” O que possibilita que “a insuficiência revelada na aprendizagem” possa “ser objeto 

de correção, pelos processos de recuperação a serem previstos no regimento escolar. As faltas, 

                                                           
1 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pceb021_07.pdf>. 18 fev. 2018. 



18 

 

não. A lei fixa a exigência de um mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência, 

considerando o ‘total de horas letivas para aprovação’.”  

Desse modo, o aluno pode ter, no máximo, 25% de faltas e, caso ultrapasse o limite 

total, “estará reprovado no período letivo correspondente”, pois a “freqüência de que trata a lei 

passa a ser apurada, agora, sobre o total da carga horária do período letivo. Não mais sobre a 

carga específica de cada componente curricular, como dispunha a lei anterior.” 

Por isso os “75% de frequência devem ser computados sobre a carga mínima anual, 

estabelecida no inciso 1 do art. 24 da LDB”, a qual determina que a “carga horária mínima 

anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho 

escolar.” 

Visando cumprir o estabelecido na LDB, torna-se evidente que a relação intrínseca entre 

a família e o Estado nesse processo é muito importante, pois visa priorizar a garantia de direitos 

às crianças. Nesse estudo, investigamos em que medida essas variáveis impactam a presença 

ou a ausência (infrequência) do aluno na escola, dimensionando possíveis impeditivos, 

entraves, saídas e descobertas positivas na relação da escola com a família e as correlações com 

as políticas educacionais envolvidas nesse contexto. 

 
O objetivo deste trabalho consiste em investigar em que medida a família, suas relações 

com a escola e as políticas públicas impactam ou não a frequência de alunos de 3º ano do ensino 

fundamental da rede municipal de São Paulo.  

 

A escolha da pesquisa voltada aos alunos do 3º ano do ensino fundamental foi 

impulsionada por dois fatores: 1.considerar que crianças de 3º ano do EF, que devem ter entre 

8 e 10 anos de idade são conduzidas à escola por seu responsável, em sua maioria e esta 

realidade pode impactar na frequência dos alunos; 2.essas crianças estão no ultimo ano do ciclo 

de alfabetização e o desenvolvimento pleno de suas habilidades em leitura, escrita e matemática 

são decisivos para a continuidade satisfatória de sua aprendizagem nos anos seguintes, o que 

contribui para reduzir os índices de  evasão e abandono escolar. 

 
Duas análises constituem a base metodológica deste trabalho: primeiro a análise dos 

dados quantitativos de infrequência da rede municipal paulista, considerando alunos das 501 

escolas, dos 98 Distritos e 13 regionais de ensino com o intuito de identificar o comportamento 

da infrequência dos 51 mil alunos das escolas da rede de ensino; 2. Segundo um estudo 

exploratório qualitativo (entrevistas), para investigar as possíveis causas associadas às variáveis 

família e políticas públicas.  
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           Ao iniciar esta pesquisa não se tinha ideia se a média de infrequência seria um problema 

concreto da rede ou não e quais seriam os motivos que impactariam a frequência dos alunos. A 

hipótese estava justamente em verificar se a família, as políticas públicas e a escola impactariam 

esses índices de frequência. 

O trabalho está estruturado em seis partes. Primeira, Educação como direito 

fundamental, apresentamos leis e políticas públicas educacionais, como o artigo 205 da CF/88, 

o artigo 227 do ECA e a LDB, mais especificamente os artigos 5º, 13º e 24º que afetam a 

infrequência de alunos e o papel da família e da escola.  

Na segunda, Metodologia e detalhamento do objeto de pesquisa: a infrequência de 

alunos de 3º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de São Paulo, analisando 

os impactos das variáveis família e políticas públicas.   

Na terceira, Referencial Teórico – estudos e achados de pesquisa, apresentamos autores 

e a literatura com os quais dialogamos acerca das duas variáveis e sua relação com a variável 

dependente: a infrequência de alunos. 

Na quarta parte, Análise de dados da rede municipal de São Paulo, nos concentramos 

nos indicadores/informações da base de dados da rede municipal e outras fontes oficiais 

nacionais que discutem indicadores socioeconômicos e educacionais e que contribuam com as 

análises dos indicadores de nosso estudo: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP); Educacenso; Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)/ Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad); Plano Nacional de 

Educação (PNE) e Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

Na quinta, Estudo exploratório por meio de entrevistas – discussões e conexões com a 

literatura, visamos responder às hipóteses levantadas, por meio da análise qualitativa, realizada 

em entrevistas com professores, pais, gestores escolares e coordenadores pedagógicos das 

quatro escolas selecionadas, das Diretorias Regionais de Ensino (DREs) Guaianases e Butantã. 

E, na sexta parte, Mapeamento de boas práticas que contribuem para a frequência dos 

alunos nas escolas, apontamos instituições, nacionais e internacionais, que visam envolver 

alunos, professores, instituição e comunidade escolar, a fim de diminuir a infrequência escolar 

e ampliar os espaços de diálogo, interação da escola com a família e a comunidade para além 

da aprendizagem. 
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I EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL E BASES LEGAIS SOBRE 

FREQUÊNCIA ESCOLAR 

 

 

O ECA (BRASIL, 2012a), destaca que é dever da família, da comunidade, da sociedade 

em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes a: vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, 

dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. O ECA constitui a 

legislação que explicita a implementação da proteção integral constitucionalmente estabelecida 

no artigo 227.  

Já o artigo 205 da CF/88 apresenta a família como um dos componentes centrais do 

processo junto ao Estado. Visto que o poder público não é o único responsável por garantir esse 

direito, a colaboração da família em promover e incentivar o processo educativo introduzido na 

CF/88 revela, por parte do Estado, a compreensão da enorme tarefa que a família e a sociedade 

exercem na formação e no desenvolvimento dos educandos.  

Silva (2009, p. 32) afirma que a combinação dos artigos, elevando a educação ao nível 

dos Direitos Fundamentais do homem, coloca a educação como “direito de todos com base no 

Princípio da Universalidade, portanto, um direito universal que o Estado não pode tolher do 

indivíduo e este por sua vez não pode dispor, tratando ser este um direito indisponível. 

Complementarmente, Garcia (2008, p. 96) ressalta que o tratamento do direito à educação na 

CF/88 o conforma como direito subjetivo da pessoa e, dessa forma, o Estado tem por obrigação 

assegurar sua plena efetividade.  

Ressaltamos a relevância e a valorização que o artigo 14 da LDB confere à comunidade 

educativa, trazendo para seu interior as organizações das comunidades que trabalham em favor 

da criança e do adolescente, a gestão da escola, por meio dos colegiados e conselhos e a família, 

objetivando instaurar uma ética de corresponsabilidade. Sendo que essas três grandes forças: 

família, escola e comunidade, devem trabalhar juntas em favor das novas gerações. 
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Para isso, vejamos que os artigos 1º e 2º da LDB são convergentes e complementares 

ao artigo 205 da CF/88, pois ambos enfatizam o papel da família e do Estado na educação e no 

desenvolvimento da criança e do adolescente:  

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais.  

Art. 2º A educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

Aqui nos interessa observar mais especificamente os artigos 5º, 13º e 24º da LDB, os 

quais detalham as responsabilidades da família e da escola, conforme os incisos abaixo: 

Art. 5. [...] 

III – Zelar, junto aos pais ou responsáveis pela frequência na escola, o Art. 12º,  

VI - Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola;  

VII- Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

VII - Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os 
responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre 
a execução da proposta pedagógica da escola; (Redação dada pela Lei nº 12.013, 
de 2009) 

VIII - Notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos 
alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do 
percentual permitido em lei.(Incluído pela Lei nº 10.287, de 2001). 

[...] 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

I - Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 

II - Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 

III - Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

V - Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 

VI - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. 
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[...] 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com 
as seguintes regras comuns: 

[...] 

VI – O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu 
regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima 
de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação; 

[...] 

III – Zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola (LDB, 1996; grifos 
nossos). 

Os pontos que destacamos acima (frequência escolar, responsabilidade da família e do 

Estado e a articulação da escola com a família e a comunidade na garantia dos Direitos à 

Educação) constituem o corpo central desta pesquisa.  

Na estrutura complexa de serviços públicos ofertados pelo Estado, a família assume um 

dos eixos do importante tripé escola-família-estado: a responsabilidade de promoção ao direito 

à Educação. Os pais e/ou os responsáveis pela criança têm a obrigação de matricular seus filhos 

nas instituições públicas de ensino, garantir a permanência deles na escola e acompanhar sua 

frequência e aproveitamento escolar, segundo os artigos 129 e 55 do ECA.  

Dessa forma, a relação intrínseca da família e do Estado nesse processo é clara e muito 

importante, pois visa priorizar a garantia de direitos às crianças.  
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II METODOLOGIA E DETALHAMENTO DO OBJETO DE PESQUISA 

 

 

Nessa pesquisa, exploramos dados e informações sobre infrequência dos alunos de 3º 

ano do EF da rede municipal de ensino de São Paulo no intuito de analisar em que medida as 

variáveis família e políticas públicas educacionais impactam a infrequência dos estudantes. 

A primeira etapa do estudo consistiu numa análise quantitativa da base de dados 

disponibilizada pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SMESP), a partir da qual 

definimos o escopo para a segunda etapa da pesquisa cujo foco é o estudo exploratório 

qualitativo por meio de entrevistas com professores, diretores escolares e pais/responsáveis. 

 
2.1 Primeira Fase: análise quantitativa da base de dados de infrequência de alunos do Ensino 

Fundamental I tendo 2016 como ano de referência dessa pesquisa  

 
Na análise diagnóstica, tivemos como base os dados de frequência de todos os alunos 

do EF. Há 454.644 registros de matrículas de alunos de 1º ao 9º ano no EF, distribuídos em 

diversas categorias: concluídos, transferidos, desistentes, falecidos e outros. A fim de evitarmos 

incoerências em nossa na análise, excluímos os registros com “situação_mat”, “Ativa”, 

“Remanejado Saída”, “Rematriculado” e “Vínculo indevido”, pois são inconsistências no 

sistema e resultam em 700 casos. Portanto, ao retirar esses erros de sistema podemos dizer que 

existem 453.945 alunos de 1º ao 9º ano.  

Outro cuidado importante na preparação da base de dados para análise específica das 

informações de alunos do 3º ano, consistiu em deixarmos apenas a matrícula mais recente do 

aluno na base disponibilizada para nosso estudo, excluindo as mais antigas. Por exemplo, se 

um aluno começa em 2016 na escola X e é transferido para a escola Y, o sistema continuará 

indicando que ele tem duas matrículas por algum tempo até que o processo de transferência de 

uma escola para outra seja regularizado.  
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A partir desses cuidados, o universo de alunos a serem considerados para análise de 

infrequência, no primeiro momento, compôs-se por todos os alunos de 1º ao 9º ano que: a) 

concluíram o ano letivo (aprovados e reprovados); b) desistiram, considerando a variável 

“Situação_Mat” e as categorias “Concluídos”, “Desistentes” e “Não Compareceu”, excluindo, 

portanto, os transferidos, as inconsistências de sistema e os falecidos.  

Num segundo momento, fizemos um recorte específico para acessar os dados dos alunos 

de 3º ano do fundamental I, chegando ao número final que comporia nosso estudo: 51.510 

alunos, das 501 escolas municipais, de 98 distritos e 13 diretorias regionais de ensino, o que 

constitui a base final de dados para nossa pesquisa.  

Essa primeira etapa diagnóstica contribuiu para a definição do escopo da etapa 

exploratória qualitativa que veio a seguir. A partir da identificação dos maiores e menores 

índices de infrequência das DREs e dos Distritos, nos foi possível selecionar onde o estudo 

qualitativo seria realizado.  

 

 

2.2 Segunda Fase: estudo exploratório qualitativo realizado por meio de entrevistas individuais e em 

grupo com professores, pais e diretores das escolas definidas a partir do estudo quantitativo 

 

 

Nosso critério de escolha das escolas teve como premissas: a) definir, dentre os distritos 

analisados, dois que apresentassem altos índices de infrequência; b) definir, nesses dois 

distritos, escolas que apresentassem percentuais de infrequência altos e baixos, de modo a 

possibilitar investigações, comparações e elementos que contribuíssem com as hipóteses de 

pesquisa sobre a influência das variáveis nesse processo. 

Realizamos o contato com as DREs para realização das entrevistas com os profissionais 

das escolas seguindo as orientações e procedimentos administrativos do Memorando/Circular 

nº 003/2017-SME-G, de 21 de março de 2017.2 Após autorizações concedidas pelas diretorias 

regionais de ensino, estabelecemos contato com os diretores para agendamento das entrevistas 

individuais e em grupo com professores e pais de alunos, conforme consta no Anexo B - Roteiro 

de Entrevistas.3 

  

                                                           
2 Cf.: Anexo A. 
3 Cf.: Anexo B. 
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As entrevistas individuais tiveram duração média de 50 minutos a 1 hora; e as entrevistas 

de grupo focal média de 1h30. Tivemos boa receptividade na acolhida de nossa proposta de 

realização das entrevistas por parte dos gestores escolares e abertura por parte dos professores 

e pais. Também entrevistamos o coordenador do centro de informações da SME de São Paulo 

(o conteúdo desses diálogos e a discussão sobre os temas serão apresentados na parte IV). 

Realizamos as entrevistas entre os meses de dezembro de 2017 e fevereiro 2018, conforme 

quadros abaixo (observamos que não objetivamos entrevistar os alunos): 

 

 

Cidade Tiradentes Entrevista 

Individual 

Entrevista Individual Entrevista de Grupo Focal 

Escola 1 1 diretor 1 coordenadora 

pedagógica 

4 professoras 

Escola 2 1 diretor - 3 professoras 

 

Quadro 1 – Diretoria Regional de Guaianazes – Distrito Cidade Tiradentes 

Fonte: A autora. 

 

 

Butantã Entrevista 

Individual 

Entrevista 

Individual 

Entrevista de Grupo 

Focal 

Entrevista 

com pais 

Escola 3 1 diretor 1 coordenadora 

pedagógica 

2 professores  

5 

Escola 4 1 diretor - 3 professoras 

 

Quadro 2 – Diretoria Regional de Butantã – Distrito Butantã e Rio Pequeno 

Fonte: A autora. 
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2.3 Definição do escopo para estudo exploratório qualitativo a partir da análise de dados quantitativa 

 

 

A partir da análise dos dados de infrequência do conjunto das 13 diretorias regionais de 

ensino da SME, observamos que a DRE Guaianazes se posiciona com o maior índice de 

infrequência na rede (6,8%) se comparado aos dados da DRE Pirituba/Jaraguá (5,3%), com o 

menor índice de infrequência entre todas as DREs na cidade. A diferença do menor percentual 

de infrequência para o maior é baixa, apenas 1,5%.  

Nosso próximo passo consistiu em investigar o que acontece nos distritos em cada 

regional, conforme podemos observar nos gráficos a seguir: 

 
 

 

Gráfico 1 – Média da porcentagem de ausências por DRE 

Fonte: A autora. 
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Quando olhamos para os distritos da DRE Guaianazes, conforme gráfico abaixo, 

identificamos que o distrito da Cidade Tiradentes apresenta o maior índice de infrequência 

(7,71%) e é o responsável por protagonizar o indicador de infrequência da DRE. Esse fato 

contribuiu para definir a Cidade Tiradentes como um dos dois distritos que elencamos para o 

estudo detalhado de algumas escolas. 

Vale destacarmos que, somado ao dado quantitativo, o desejo de conhecer a realidade 

da zona Leste da cidade de São Paulo, especificamente Guaianazes, a história e as escolas dessa 

região tão distante, deveu-se ao fato de a pesquisadora não conhecer a região, o que contribuiu 

para a decisão de estudá-la. 

 

 
 

Gráfico 2 – Média da porcentagem de ausências por DRE e Distrito Guaianases 

Fonte: A autora. 

 

 

No gráfico abaixo, demonstramos a disposição dos dez Distritos com maior infrequência 

e dos dez distritos com menor infrequência. Chama-nos atenção o grupo de distritos com menor 

infrequência, o distrito do Pari 1,6%, e distrito do Parque do Carmo com 4,27%. 
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Gráfico 3 – Média da porcentagem de ausências por Distrito 

Fonte: A autora. 

A escolha do segundo distrito a compor nosso estudo qualitativo se baseou no fato de 

ser um distrito do primeiro grupo de percentuais mais baixos de infrequência: Pari, Jaguaré ou 

Butantã, e numa região que, a princípio, necessariamente não apresentasse alto índice de 

vulnerabilidade, como a região da Cidade Tiradentes na Zona Leste. Ao analisar 

detalhadamente os dados dos distritos da DRE Butantã, identificamos que o índice mais baixo 

de infrequência estava no Distrito Butantã: 2,53%.  

 
 

 
Gráfico 4 – Média da porcentagem de ausências por DRE e Distrito Butantã 

Fonte: A autora.  
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Após escolhermos o segundo Distrito para a pesquisa qualitativa, percebemos que o 

estudo estava apenas começando, pois, as descobertas nos surpreenderam a cada etapa. 

A seguir, definimos o escopo para aplicação da Segunda Fase da pesquisa, a análise 

exploratória através de métodos qualitativos, a ser realizada em quatro escolas de cada um dos 

Distritos: Cidade Tiradentes, Butantã e Rio Pequeno, considerando escolas com maior e menor 

índice de infrequência. As escolas selecionadas serão apresentadas na IV parte deste trabalho. 
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III REFERENCIAL TEÓRICO – ESTUDOS E ACHADOS DE PESQUISA 

 

 

Nesse capítulo, abordaremos autores e literatura que discutem os temas das variáveis 

independentes indicadas na pesquisa: a família, políticas públicas educacionais e suas 

correlações frente à variável dependente: infrequência escolar.  

Para o levantamento do referencial teórico, acessamos estudos de caráter nacional 

dispostos nas seguintes fontes científicas: biblioteca eletrônica, SciELO4, Google acadêmico, 

bancos de dissertações e teses da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG).  

Além de fontes científicas, documentos, relatórios, leis nacionais, consultamos tratados 

e acordos Educacionais Internacionais dos quais o Brasil faz parte: Acordo de Dakar (2000), 

Incheon (2015), Movimento Todos pela Educação (TPE), Plano Nacional de Educação (PNE), 

a CF/88, LDB, INEP, PNAD/IBGE, outros. 

Durante esta pesquisa foram identificados estudos e literatura que abordam a evasão escolar, 

mas nenhuma tese ou referencial teórico específico que se dedique à infrequência de alunos durante 

o processo educativo, que constitui o objeto central  deste trabalho, ou seja: em que medida a família, 

as políticas públicas educacionais e suas correlações impactam a infrequência dos alunos? Queremos 

compreender as causas que levam à infrequência e quais poderiam ser as estratégias, ações que 

podem reduzir este problema. A falta de referencial teórico sobre o tema, avaliações de impacto 

aplicadas e pesquisas científicas, como também ausência de políticas públicas estruturadas que 

busquem ordenar e apoiar as escolas neste controle, denotam a falta de acompanhamento sistemático 

deste  indicador, essencial para a garantia dos direitos da criança pela família, pela escola e pelo 

Estado.  

 

 

3.1 A Família 

 

 

Estudos sobre a família e sua relação com a escola vêm constituindo objeto de 

investigação de muitos pesquisadores no campo das ciências humanas, como a sociologia e a 

psicologia, dentre outras áreas de conhecimento. A partir da literatura consultada, nos 

                                                           
4 Scientific Eletronic Library Online. 
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deparamos com extenso trabalho acerca do tema. São vários os autores que se dedicam aos 

estudos que envolvem a relação família-escola a partir de uma perspectiva sociológica, dentre 

eles: Montandon (2001), Nogueira (2004; 2006) e Resende (2007; 2009). 

           Os gestores escolares e educadores consideram a relação família-escola um tema importante 

e de grande relevância nas discussões dentro da escola. Administrar essa relação não consiste numa 

tarefa fácil, por isso convoca toda a comunidade educativa e as famílias para compreenderem 

melhor a dinâmica dessa relação, que é complexa e tensa ao mesmo tempo. Além de especialistas e 

pesquisadores científicos, a sociedade civil, organizações do terceiro setor e os meios de 

comunicação têm trazido o tema para a pauta de debates e discussões.  

Nogueira e Montandon têm enfatizado o quanto a relação família-escola se intensificou 

a partir das últimas décadas do século XX, que nos primeiros 50 anos apresentava um cenário 

bem diferente daquele que temos hoje no século XXI: a escola era o ambiente omde as famílias 

entregavam seus filhos para a vida acadêmica, a educação formal. E a relação dos pais com a 

escola não era próxima. Ao contrário, se dava de forma indireta, hierarquizada, a escola não 

estava aberta para tratar de questões de interação família-escola.  

Os pais se relacionavam com a escola especialmente para encaminhamentos de 

matrícula, uniforme, materiais escolares, longe da proposta política pedagógica ou de situações 

de interação com a família do estudante (Nogueira, 2006). Consistia, pois, numa relação 

distante e formal.  

A partir da década de 1970, observamos a escolarização ganhar relevância estratégica 

no cenário brasileiro e um movimento de expansão e democratização do acesso à educação 

pública obrigatória se evidencia (Nogueira 2006). Com isso, um grande contingente de 

estudantes passa a ocupar os bancos das escolas e a interação com as famílias começa a se 

intensificar.  

Segundo Resende (2009, p. 76), em seu artigo Coragem para a luta: desafios e 

potencialidades da relação escola-famílias, o avanço no pensar pedagógico suscitou cuidado e 

atenção maiores aos processos educacionais dos alunos, o que resultou na necessidade de 

envolver as famílias e na preocupação com “o bem-estar psicológico e emocional do educando”. 

Importantes mudanças sociais ocorreram nessa época e alteraram a estrutura familiar da 

sociedade brasileira: as mulheres sentiram necessidade (e foram impelidas) a se dedicar ao 

mercado de trabalho de modo integral e lucrativo, retomaram os estudos, muitas vezes 

interrompidos por causa do matrimônio, decidiram ter menos filhos; o número de divórcios 
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cresceu; houve mais atenção ao desenvolvimento educacional da criança e do universo escolar 

onde ela se inseria (MONTANDON, 2001; NOGUEIRA, 2006). 

            É nesse contexto social que observamos a crescente aproximação da família e da escola, 

numa relação e interação que vai além das questões de estrutura ou organização escolar, relação 

desejável pelas famílias e educadores, embora rodeada por tensões, conflitos, dificuldades de 

comunicação, cobranças e fragilidades quanto à participação dos pais na vida escolar dos filhos. 

Resende (2009) afirma que as pesquisas mostram que às vezes o discurso dos 

educadores tende a culpabilizar as famílias por diversas situações negativas, responsabilizando-

as pela ausência dos alunos, pelo baixo desempenho escolar, pela indisciplina em sala de aula, 

retomando o jargão de famílias desinteressadas, desestruturadas e irresponsáveis.  

A maneira pela qual educadores referem-se às famílias desestruturadas, comunicando 

que não se importam com a educação de seus filhos, não orientam comportamentos inadequados 

de modo a conter atitudes agressivas e de indisciplina, muitas vezes é generalizada, tendendo a 

colocar na família a origem de todos os problemas da criança. Sem dúvida, há várias situações 

comportamentais complicadas que podem ter sido motivadas por conflitos e problemas 

familiares. No entanto, a generalização nos impede de enxergar com mais atenção a causa do 

problema e agir assertivamente (RESENDE, 2009)  

A experiência na implementação de soluções educacionais que visam a correção do 

fluxo escolar de alunos com distorção idade-série, oriundos de 3º, 4º e 5º anos do EF, pelo 

Instituto Ayrton Senna,5 mostra que comportamentos como indisciplina e agressividade, na 

maioria dos casos, estão mais associados ao sentimento de incapacidade de aprender, de 

fracasso e exclusão diante de si e dos colegas, do que aos problemas que enfrentam em casa.  

Constatação que não reduz o impacto negativo dos problemas familiares na vida da 

criança e sua manifestação no ambiente escolar, mas nos dá elementos para compreendermos 

que o educador e a escola, que sabem acolher devidamente a criança e buscam verdadeiramente 

apoiá-la e empregar estratégias pedagógicas que promovam o desenvolvimento do seu potencial 

como pessoa e estudante, podem provocar mudanças positivas e profundas em sua vida e em 

seu processo de aprendizagem.  

                                                           
5 O Instituto Ayrton Senna é “uma organização não governamental sem fins de lucro que objetiva promover o 
desenvolvimento humano de crianças e adolescentes por meio da Educação Integral em escala. Nos últimos 23 anos, vem 
se dedicando à produção de conhecimentos e soluções educacionais, implementação de programas e projetos e formação 
de educadores e equipes junto a Secretarias de Educação municipais e estaduais. Atua em parceria com gestores públicos, 
educadores, pesquisadores e outras organizações para construir soluções concretas a problemas da educação básica. As 
propostas se traduzem em políticas e práticas flexíveis, que se adaptam a diversos contextos e efetivamente impactam a 
aprendizagem dos estudantes em grande escala.” Disponível em: <http://educacaosec21.org.br/quem-somos/instituto-
ayrton-senna>. Acesso em: 20 fev. 2018. 
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               Muitas vezes, a escola é o único ambiente estruturado de que a criança dispõe. A 

colaboração e aproximação entre essas duas instituições (escola e família) são fundamentais para 

promover uma parceria efetiva no processo de desenvolvimento da criança.  

A família e a escola assumem, de forma concreta, o papel legal conforme regido pelo 

artigo 2º da LDB: “Art. 2º A educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

No entanto, essa dinâmica não ocorre de forma simples no cotidiano escolar, tendendo 

a ser bastante conflituosa e desigual. Mesmo quando a escola está aberta para a família, são os 

educadores e a escola que provocam intencionalmente a aproximação das famílias por meio de 

ações planejadas. E, nessas tentativas, nem sempre os pais correspondem às proposições da 

escola. Ao contrário. Gestores e educadores entrevistados afirmaram que apenas cerca de 30% 

dos pais e/ou responsáveis atendem aos convites para reuniões e eventos e que familiares de 

alunos com maior infrequência e indisciplina raramente estão presentes.  

Outro aspecto a ser considerado é o impacto da situação socioeconômica das famílias a 

influenciar a aproximação, pois muitos pais se veem numa condição de submissão frente ao 

professor, ao diretor da escola; se sentem inseguros para questionar decisões e/ou 

encaminhamentos e tendem a se afastar da escola, mais por suas fragilidades pessoais 

manifestadas nessa relação do que por não se importarem com o desenvolvimento escolar de 

seus filhos. 

Laureau (1989), comparando pais operários de famílias pobres com pais de classe média 

de escolas públicas da Califórnia, constatou que pais das camadas mais populares não se 

sentiam capazes cognitivamente para ajudar os filhos em casa e compreender devidamente as 

orientações dos professores. Mesmo assim, os professores que participaram desse estudo 

afirmaram que essa fragilidade não reduzia a crença dos pais na importância da educação 

escolar na vida de seus filhos. 

Por meio do olhar da escola, percebemos a manutenção da hierarquização do saber e as 

limitações e dificuldades da escola em conhecer mais profundamente a realidade em que os 

alunos estão inseridos (RESENDE, 2009). Assegurar a implementação de estratégias e ações 

em seu projeto político-pedagógico, que dialoguem para a articulação e interação com as 

famílias, é condição para mudanças permanentes no processo educativo.  

A escola, para além da escolarização, tem como papel promover o desenvolvimento 

pleno dos estudantes, o que passa pela dimensão de atitudes e valores que constituem um 
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conjunto de aprendizados para a vida. O discurso corrente de que “quem tem que educar é a 

família, pois a escola precisa ensinar matemática, língua portuguesa, história e outras 

disciplinas”, não se mostra verdadeiro.  

Algumas das principais competências socioemocionais, atitudinais, aprendidas e 

desenvolvidas na escola há décadas, consistem em respeito, colaboração, abertura para aprender 

e acessar novos conhecimentos e que assumem altíssima relevância no cenário educacional 

atual, se quisermos pensar uma nova forma de educação e de relacionamento com crianças e 

adolescentes que nasceram no século XXI, visto que apresentam dinâmicas totalmente 

diferentes da escola e da sociedade do século XX.  

As crianças do século XXI possuem conhecimentos tecnológicos inovadores, jamais 

imaginados na década de 1980; vivem movimentos sociais, culturais e debatem abertamente as 

questões de gênero e de orientação sexual; se posicionam e querem participar das decisões na 

comunidade escolar e fora dela.  

Nesse sentido, a escola torna-se um espaço vivo, dinâmico, que precisa estar aberto à 

participação da comunidade escolar: alunos, professores, famílias, associações de bairro, 

comunidade de entorno onde está inserida, para além de ensinar somente disciplinas como 

português e matemática.  

Claro que a família continua ainda com o papel primeiro de educar e propiciar ao seu 

filho uma estrutura adequada de desenvolvimento humano, afetividade e condições básicas de 

saúde e bem-estar em casa. Entretanto, também tem o papel de estabelecer parceria com a escola 

e compor um elo de apoio e trabalho mútuo frente às adversidades e novidades deste século, 

seja em suas novas formas de viver, aprender, se relacionar, seja com o que possibilita de 

positivo ou de negativo.  
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Outro aspecto a ser considerado nessa relação é o fato de os resultados de aprendizagem 

dos alunos estarem associados ao maior acompanhamento dos pais para com seus filhos, 

correlação que, no entanto, não se aplica tão linearmente assim. Os dados denotam que crianças 

sem ou com acompanhamento dos pais apresentam bons e maus resultados escolares.  

Obviamente que o acompanhamento das famílias em relação ao desenvolvimento da 

criança na escola é importante, necessário e desejável. Porém, não podemos depositar todas as 

fichas na família e acreditar que sua presença é condição para o bom aprendizado da criança e, 

com isso, reduzir o responsável primeiro nesse processo: a escola. 

Observamos que a organização da família se torna crucial para se fazer cumprir seu 

papel de apoiador e promotor das condições necessárias para a criança estar na escola e seguir 

seu percurso de desenvolvimento escolar. Carvalho e Almeida (2003) citam alterações 

importantes nas formas de organização das famílias, que impactam sua manifestação social e 

precisam ser consideradas cuidadosamente pela escola. 

Dessa forma, os novos desenhos de famílias do século XXI precisam ser acolhidos na 

relação com a escola e inseridos no universo da interação e do debate: maior diversidade de 

arranjos familiares; novos casamentos e recomposições familiares com filhos de outros 

casamentos convivendo na mesma casa e ampliando o núcleo familiar; uniões homossexuais; 

famílias monoparentais; famílias ampliadas nas quais convivem avós, tios, primos.  

Em 2006, a Lei Maria da Penha6 definiu família como: “Comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou 

por vontade expressa”. Por sua vez, o IBGE definiu família como “um grupo de pessoas ligadas 

por laços de parentesco ou relacionamento romântico que vivem numa unidade doméstica”.  

Por sua vez, a última pesquisa do IBGE mostrou também as novas configurações 

familiares, que se multiplicaram, apresentando 19 laços de parentesco contra apenas 11 

existentes no Censo de 2000.  

  

                                                           
6 A Lei 11.304 de 7/8/2006 “cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do 
§ 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 
as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a 
criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código 
Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.” Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340>. Acesso em: 25 fev. 2018. 
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Dessa forma, constatamos que o conceito de família tradicional se modificou 

intensamente. Em 2010, casais heterossexuais casados e com filhos representavam 49,9% das 

casas visitadas; nos outros 50,1% dos casos, as famílias tinham as mais diversas formas. 

Conforme matéria da Revista Veja, de 17 de outubro de 2012,  

A novidade que emerge de um estudo publicado vem da preocupação do IBGE de, 
pela primeira vez, analisar as famílias reconstituídas. Ou seja, ‘os núcleos 
constituídos depois da separação ou morte de um dos cônjuges.’ Esses grupos 
representam 16,3% do total de casais que vivem com filhos, sendo eles de apenas 
um dos companheiros ou de ambos. São mais de 4,4 milhões as famílias com essas 
características atualmente – o restante, quase 84%, é formado por casais com filhos 
do marido e da mulher vivendo juntos no momento da entrevista. 

A composição de casais com filhos ainda representa a maioria das famílias 
brasileiras, apesar da queda significativa nessa fatia da população: foi registrada 
redução de 63,6%, em 2000, para 54,9% em 2010. 7 

O crescimento do debate e a necessidade de pensar estratégias para lidar com este tema 

das famílias, que afeta diretamente a vida da criança e sua manifestação nos ambientes onde ela 

circula, e em especial na escola, provocaram e vem cada vez mais mobilizando ações de 

políticas educacionais voltadas para o incremento do diálogo e cooperação entre famílias e 

escolas. Algumas iniciativas foram implantadas por todo o Brasil: 

a) em 2001, o Ministério da Educação (MEC) instituiu o “Dia Nacional da Família na 

Escola”;  

b) em 2005, a Pesquisa Nacional Qualidade da Educação: a escola pública na opinião 

dos pais”; 

c) em 2008, o Plano de Mobilização Social pela Educação (PMSE), também lançado 

pelo MEC.  

 

Nos âmbitos estaduais e municipais outras iniciativas surgiram, como o “Programa 

Escola da Família”, desenvolvido desde 2003 pelo governo do estado de São Paulo, que 

perdurou durante anos, e o “Projeto Família-Escola”, mantido desde 2005 pela Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte (MG).  

 

  

                                                           
7 SILVA, Pollyane Lima; RITTO; Cecília. A nova família brasileira. In: Revista Veja, 17 out. 2012. Disponível em: 
<https://veja.abril.com.br/brasil/a-nova-familia-brasileira/>. Acesso em: 13 fev. 2018. 
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3.1.1  Núcleo Familiar  

 

 

No processo de pesquisa para investigar as causas que poderiam levar à infrequência 

dos alunos, interessou compreender em que medida a dinâmica do núcleo familiar, dentro da 

variável Família, afeta a frequência escolar. Para esta discussão buscamos na literatura 

fundamentações teóricas a respeito do sistema familiar que abarca um universo de estudos e 

pesquisas imenso sobre psicologia sistêmica da dinâmica familiar.  

Numa perspectiva psicossocial, a partir de autores como Minuchin, Szymanski e Silva, 

observamos como o meio pode influenciar no desempenho da aprendizagem e desenvolvimento 

dos estudantes e impactar os índices de frequência dos estudantes. A realidade social das 

famílias é diretamente impactada pelos apoios sociais que recebem, ao mesmo tempo em que o 

ambiente familiar molda a criança e o adolescente, suas rotinas, prioridades e perspectivas.  

Na Psicologia Sistêmica a família é vista como um grupo, um sistema, que funciona a 

partir das partes que o compõem: cada familiar – consanguíneo ou não – executa seu papel no 

grupo: pai, mãe, avós, agregados; tais como figuras de proteção, amparo, quem estabelece as 

normas, quem pune, quem cuida, e assim por diante.  

Consiste, portanto, num sistema no qual a criança se desenvolve seguindo os padrões 

existentes, aprendendo a partir dos exemplos e reproduzindo esses aprendizados. O artigo 

Variáveis da família e seu impacto sobre o desenvolvimento infantil, de Nancy Silva, aborda a 

proposta de compreensão da família como sistema (baseada em definição de Minuchin et al., 

1999): 

A família seria um tipo especial de sistema, com: 1) estrutura - padrões de interação 
recorrentes e previsíveis que refletem as filiações, tensões e hierarquias sociais, 2) 
padrões - definem os caminhos que a família utiliza para tomar decisões e controlar 
o comportamento de seus membros e 3) propriedades que organizam a estabilidade 
e a mudança (SILVA, 2008, p. 217). 

A ligação e a lealdade existentes entre os participantes do sistema familiar é o que 

mantém esse sistema vivo, ou seja, cada família tem sua própria estruturação e seus modos de 

compreender e lidar com as experiências ao longo da vida. E, dentro do sistema, compartilham 

valores morais, normas, hábitos, forma de ver e sentir o mundo à sua volta e costumes próprios 

da família.  
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O comportamento grupal é visto como uma responsabilidade compartilhada entre os 

membros do sistema (MINUCHIN, P.; MINUCHIN, S.; COLAPINTO, 1999). Dessa forma, 

surge como o mais poderoso sistema de socialização para o desenvolvimento saudável da 

criança, segundo Coatsworth, Pantin e Szapocnik, (2002). 

Embora a escola, os amigos da família, o local de trabalho dos pais, as associações 

desportivas, comunitárias e religiosas onde atuam influenciam, em algum grau, o 

desenvolvimento da criança, as relações estabelecidas no núcleo familiar são as que impactam 

mais significativamente o desenvolvimento da criança (PEREIRA-SILVA; DESSEN, 2004). 

Nesse sentido,  

A família é concebida como o primeiro sistema no qual um padrão de atividades, 
papéis e relações interpessoais são vivenciados pela pessoa em desenvolvimento e 
cujas trocas dão base para o estudo do desenvolvimento do indivíduo, além de ser 
um espaço de socialização e mediadora na relação entre a criança e a sociedade. 
(SIGOLO, 2004, p. 189). 

Compondo com este pensamento, Bronfenbrenner (1996) propôs um Modelo 

Bioecológico do desenvolvimento humano, no qual o meio ambiente ecológico (contexto desse 

desenvolvimento) constitui-se por um conjunto de sistemas interdependentes que propõem as 

estruturas do desenvolvimento infantil:  

a) o microssistema: a própria criança; 

b) o mesossistema: o contexto familiar, que inclui a escola, a creche, o clube, os 

amigos, da comunidade onde vivem, os vizinhos;  

c) o exossistema: o local de trabalho dos pais, a rede social da família; 

d) o macrossistema: os valores culturais e crenças que englobam os outros sistemas.  

 

Segundo o autor, o desenvolvimento psicológico da criança é afetado por diversas 

situações: pela ação recíproca entre os ambientes mais importantes onde a criança circula, a 

família e a escola; pelo que acontece nos ambientes onde os pais atuam, no trabalho, por 

exemplo; pelos acontecimentos e pelas mudanças que ocorrem no ambiente em que a criança 

vive com o passar do tempo e que tem efeito cumulativo.  
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Szymanski (2004) afirma que situações e dinâmicas entranhadas na relação familiar são 

dificilmente alteradas e medidas pontuais tendem a não reverter processos incutidos e 

acumulados no contexto da família. Com o acúmulo dessas demandas novas e complexas, 

muitas crianças podem encontrar dificuldades para superar os desafios que lhes são colocados 

(MARTURANO, 1997).  

A atitude da família em apoiar e buscar condições em parceria com a escola para 

promover a adaptabilidade necessária da criança diante novidades, crises, normas e regras na 

escola, ou em outros espaços de convivência, é primordial. Alterar hábitos familiares que 

possam comprometer o desenvolvimento da criança é tarefa complexa, mas indispensável para 

promover maior equilíbrio e um ambiente mais saudável ao desenvolvimento da criança, a partir 

da dinâmica familiar.  

Os pesquisadores D’Ávila-Bacarji, Marturano e Elias, (2005) afirmam que o 

envolvimento dos pais na vida escolar da criança, desde os primeiros anos de vida, pode 

contribuir no bom desempenho escolar e principalmente no sentimento positivo da criança em 

relação a frequentar a escola e pertencer a esse espaço social de desenvolvimento e 

aprendizagem, interagindo diretamente com outros adultos e colegas. 

Assim, o desenvolvimento da criança e sua aprendizagem ocorre a partir do 

envolvimento dela com o ambiente físico e social, na forma pela qual ela interage, interpreta e 

compreende este ambiente. Refletir acerca do desenvolvimento da criança pela abordagem 

ecológica de Bronfenbrenner nos possibilita ampliar os estudos de comportamento em 

ambientes naturais agindo na dinâmica da vida social e real.  

 

 

3.2 As Políticas Públicas Educacionais 

 

 

A CF/88 prevê, em seu artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho.” O artigo explicita premissas básicas fundamentais da educação na Constituição: a 

educação é colocada como direito de todos e dever do Estado e da família, promotores desse 

direito, e deve ser facilitada e favorecida pela sociedade com o objetivo de promover o pleno 

desenvolvimento da pessoa (a criança e o adolescente) como cidadão e futuro profissional, 

visando sua inserção no mundo do trabalho.  
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Diante dos objetivos propostos pela lei, a escola pública exerce papel estratégico no 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente e deve entregar a essas pessoas, como 

direito fundamental, aprendizagem eficaz e de qualidade. Para tanto, há várias políticas públicas 

educacionais elaboradas, revisadas e outras entram em vigor continuamente no país, de maneira 

a promover a entrega desses direitos aos cidadãos infanto-juvenis.  

O cenário atual da educação básica brasileira reflete, em grande parte, as mudanças que 

as reformas da década de 1990 impactaram nas políticas públicas educacionais. Com a 

aprovação da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996), um conjunto de novas propostas e ações 

estruturantes voltadas à gestão da educação, avaliações educacionais, formação de professores 

foram implementadas com o propósito de melhorar a qualidade da educação.  

Para se efetivar determinações e decisões no âmbito das políticas, a CF/88 define a 

competência da União, estados e municípios e estabelece a necessidade da organização de seus 

sistemas de ensino em regime de colaboração, conforme consta no artigo 211. Nesse sentido, 

várias políticas públicas foram elaboradas e implementadas por diversos setores do governo 

federal com o objetivo de atender à Constituição.  

O PNE8, aprovado pela lei nº 13.005/2014, é a política mais recente e especialmente 

estratégica para a melhoria da qualidade da educação pública no país. O Art. 214 da CF/88 

estabelece que o PNE, decenal, objetiva articular o sistema nacional de educação em regime de 

colaboração, definindo um conjunto de objetivos, diretrizes, metas e estratégias que devem ser 

implementadas pelos entes federados, estados e municípios, de modo a assegurar a manutenção 

e desenvolvimento do ensino em todas as modalidades e etapas da educação básica com os 

seguintes objetivos:  

I. Erradicação do analfabetismo 

II. Universalização do atendimento escolar 

III. Melhoria da qualidade do ensino 

IV. Formação para o trabalho 

V. Promoção humanística, científica e tecnológica do país 

                                                           
8 Plano Nacional de Educação 2014-2024: Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de 
Educação (PNE) e dá outras providências. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. 86 p. (Série 
legislação; n. 125). Atualizada em: 1/12/2014. ISBN 978-85-402-0245-0 
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VI. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 
proporção do produto interno bruto. 

Em 2014, a fim de implantar o PNE recomendou-se o modelo sistêmico de trabalho 

entre os entes federados de modo que se articulassem em função das interfaces das ações e 

estratégias que seriam elaboradas em seus planos municipais e estaduais. Essa articulação 

contribuiu para potencializar e viabilizar estratégias desenhadas nos planos estaduais e 

municipais.  

Alguns estados criaram Fóruns e Conferências regionais mensais para apoiar seus 

municípios na elaboração dos planos municipais, disponibilizando equipes técnicas para apoiar 

esse trabalho, o que fortaleceu o regime de colaboração e o sistema federativo estabelecido por 

lei. A compreensão do significado deste plano, da importância da participação de todos 

(educadores, gestores, pais, funcionários, vereadores), por meio dos conselhos municipais, de 

modo que gerasse um sentimento de pertencimento, comprometimento e crença verdadeira nos 

impactos positivos para a melhoria da qualidade da educação, representou um dos aspectos 

priorizados.  

No entanto, sabemos que muitos municípios não conseguiram imprimir essa dinâmica 

democrática de participação nas discussões e elaboração dos Planos Municipais.  

[...] um plano de educação, seja nacional, estadual ou municipal não podem ser 
concebidos como sistemas fechados, mas abertos e articulados, trocando energias 
entre si, estabelecendo a sinergia do todo. É o espírito do princípio constitucional 
do regime de colaboração, que implica a definição de responsabilidades comuns, 
próprias e compartilhadas dos sistemas de ensino no todo nacional 
(BORDIGNON, 2014, p. 35). 

No intuito de responder à CF/88, outras políticas altamente relevantes foram elaboradas 

e implementadas no país, como o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE); o Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação; o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), o Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE); o Programa Bolsa Família; além de um conjunto de Avaliações, como 

Avaliação Nacional de Alfabetização; Prova Brasil, Provinha Brasil. 

Para contribuir com as análises e estudos dessa dissertação, elegemos discutir algumas 

metas do PNE que impactam o desenvolvimento da educação do Ensino Fundamental I (EF I), 
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modalidade em que se concentra o 3º ano do EF, que é nosso foco de pesquisa. Dentre as 20 

metas do PNE destacam-se: 

 

a) Meta 2 – Ensino Fundamental – a universalização do Ensino Fundamental de nove anos 

para toda a população de seis a 14 anos, garantindo que, pelo menos, “95% dos alunos 

concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência do PNE”. 

b) Meta 3 – Alfabetização – “Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 

3º ano do Ensino Fundamental.” 

c) Meta 5 - Aprendizado adequado na idade certa – “Fomentar a qualidade da educação 

básica em todas etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb”. 

d) Meta 19 - gestão democrática – “Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a 

efetivação da gestão democrática da Educação, associada a critérios técnicos de 

mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das 

escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.”9 

 
 

Quadro 3 – Metas do Ideb Brasil 

Fonte: Ideb/Inep (2015).10 

 

 

Essas metas indicam desafios importantes na educação brasileira, sendo que uma delas 

diz respeito à alfabetização de crianças do 3º ano até os oito anos de idade.  

A Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) é uma avaliação externa realizada pelo 

MEC com alunos de 3º ano do EF de todas as escolas do país, no intuito de acompanhar a 

eficácia do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), instituído pela portaria 

                                                           
9 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014- Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de 
Educação (PNE) e dá outras providências. Atualizada em 1/12/2014 (p. 83-85). Disponível em: 
<http://www.observatoriodopne.org.br>. Acesso em: 20 fev. 2018. 
10 Disponível em: <QEdu.org.br>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
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867/2012, que constitui compromisso formal assumidos pelos entes federativos de assegurar 

que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do Ciclo de Alfabetização. 

A ANA consiste na realização de uma avaliação: 

[...] externa universal do nível de alfabetização ao final do 3º ano do ensino 
fundamental, aplicada pelo Inep’ (art. 9º, inciso IV). Todas essas ações dirigem-se 
a um propósito: ‘garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino 
estejam alfabetizados, em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º 
ano do ensino fundamental’ (art. 5º, inciso I) (ANA/MEC, 2016). 

Conforme relatório do INEP sobre a Avaliação Nacional da Alfabetização, edição 2016, 

divulgado em outubro de 2017, a atenção voltada ao Ciclo de Alfabetização deve-se à 

compreensão de que esse período é fundamental para a criança desenvolver as habilidades de 

leitura e escrita, previstas na base curricular, e consolidar as aprendizagens necessárias para a 

continuidade do processo educativo nos anos seguintes do EF, sem interrupções, atrasos e 

interdições no processo.  

 
            Assim, ingressar, permanecer e ascender ano a ano, atendendo satisfatoriamente às 

expectativas de aprendizagem no processo educativo no ambiente escolar no ciclo de alfabetização 

é garantia de aprendizado adequado nas séries que se seguem no EF I e II e redução das chances de 

abandono escolar na etapa do ensino médio, que, hoje, no Brasil, chega a 11% em média, segundo 

Censo Escolar de 2017.11  

Além do aspecto de diagnóstico que esta avaliação apresenta em seus objetivos, também 

se deseja avaliar elementos que envolvam a gestão escolar, a formação dos educadores, a 

organização do trabalho pedagógico a partir do projeto político pedagógico, a infraestrutura e 

a situação financeira, entendendo que esses aspectos são basilares para o bom funcionamento 

da unidade educativa com foco nos resultados de aprendizagem que se deve oferecer aos 

estudantes.  

Os resultados da ANA 2016 demonstram a gravidade da situação em que se encontra o 

ensino nos primeiros anos de alfabetização de crianças entre 6 e 8 anos no Brasil. Quase 90% 

dos alunos possuíam 8 anos ou mais no momento da aplicação da avaliação (INEP, 2015).12 

                                                           
11 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br>. Acesso em: 14 fev. 2018. 
12 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br>. Acesso em: 14 fev. 2018. 
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Os resultados de leitura, segundo resultados da ANA13 (2016), mostram que 54% 

terminaram o 3º ano do Fundamental I nos níveis 1 e 2 de leitura, níveis insuficientes segundo 

a escala de proficiência, o que significa que a criança não está alfabetizada, segundo descrição 

do nível 2. 

Nível 2: Identificar a finalidade de textos como convite, cartaz, texto instrucional 
(receita) e bilhete. Localizar informação explícita em textos curtos (com até cinco 
linhas) em gêneros como piada, parlenda, poema, tirinha (história em quadrinhos 
em até três quadros), texto informativo e texto narrativo. Identificar o assunto de 
textos, cujo assunto pode ser identificado no título ou na primeira linha em gêneros 
como poema e texto informativo. Inferir o assunto de um cartaz apresentado em 
sua forma estável, com letras grandes e mensagem curta e articulação da 
linguagem verbal e não verbal (ANA, 2016)14. 

             Com relação à escrita, 34% dos alunos brasileiros apresentam proficiência insuficiente; em 

matemática há um percentual maior ainda: 54%, insuficiente. 

O fracasso escolar no Brasil se caracterizou por manter fora da escola crianças e jovens 

em idade escolar, observamos que, ou o aluno permanece no sistema por vários anos, sem 

aprender a ler e escrever, ou muitas vezes sai desse sistema com conhecimentos de leitura e 

escrita em nível insuficiente, na condição de analfabeto funcional, impedindo esses jovens de 

avançar no contexto social dignamente, ingressar e crescer no mundo do trabalho.  

Essa situação lamentável conduz ao segundo grande problema na educação brasileira, o 

altíssimo percentual de crianças com distorção idade série, ou seja, atrasadas no fluxo escolar 

e que são alvo de mudanças com a implementação da meta 5 – aprendizado na idade certa.  

Segundo dados do Censo escolar 201715, o número de alunos matriculados no EF, em 2017, caiu 

1,7% em relação a 2016 – de 22.419.989 alunos para 22.056.515. No ensino médio, a queda foi de 2,9% - 

de 6.878.762 matrículas no ano passado para 6.682.515. No entanto, 22,7% dessas crianças e jovens 

estavam com atraso em seus estudos, ou seja, com idade superior à esperada para determinada 

etapa escolar. Isso representa mais de cinco milhões de estudantes com distorção idade-série, 

um indicador que expressa a proporção de alunos com dois anos ou mais de atraso escolar. 

Situação que pode ser provocada pelo ingresso tardio, pela reprovação ou pelo reingresso depois 

de ter abandonado a escola. 

                                                           
13 Disponível em: <http://ana.inep.gov.br/ANA/>. Acesso em: 02 fev. 2018. 
14 Disponível em: <http://provabrasil.inep.gov.br/escalas-de-proficiencia>. Acesso em: 05 fev. 2018. 
15 Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/artigo/>. Acesso em 20 fev. 2018. 
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Taxas de reprovação e abandono elevadas contribuem para a distorção do fluxo escolar, 

provocando um contingente de alunos fora da idade ideal para cada etapa de ensino. O fluxo 

escolar diz respeito a acesso, permanência e conclusão do processo de escolarização, indicando 

a progressão de alunos, em determinado nível de ensino, em relação à sua condição de 

promovido, repetente ou evadido.  

O Instituto Ayrton Senna, em sua experiência de mais de duas décdas trabalhando com 

a implementação de soluções educacionais em redes públicas de ensino, constatou que, em 

média, de 6% a 10% das matrículas nos anos iniciais do EF são de alunos reprovados no ano 

anterior.  

Em 2015, por exemplo, nas redes de ensino parceiras estavam matriculados nessa fase 

do ensino 13% de estudantes, com idade entre 12 e 16 anos, provavelmente multirrepetentes, 

ou que ingressaram tardiamente, ou que abandonaram e voltaram para a escola.  

Na raiz desse problema gravíssimo da educação está a baixa qualidade do ensino, 

consequência da negligência dos sistemas de ensino para com os fatores básicos da educação 

formal: aula, professor, aluno e aprendizagem/alfabetização eficientes. Cenário excludente que 

enseja a desmotivação dos alunos e o fracasso no processo educativo, ampliando as estatísticas 

de evasão escolar.  

[...] a qualidade da educação é um fenômeno complexo, abrangente, e que envolve 
múltiplas dimensões, não podendo ser apreendido apenas por um reconhecimento 
de variedade e das quantidades mínimas de insumos considerados indispensáveis 
ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem e muito menos tais 
insumos ... Desse modo, 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 (DOURADO; OLIVEIRA; SANTOS, 2007, p. 9). 

A partir dos estudos desta variável Políticas Públicas Educacionais, constatamos que 

não há nehuma Política Pública no país voltada a combater a infrequência de alunos. Este 

indicador de infrequência é acompanhado apenas com alunos cadastrados no Programa Bolsa 

Família, porem é indicador indispensável e que precisa ser sistematicamente acompanhado 

pelos professores junto a todos alunos da escola pública, independentemente de estarem 

inseridos ou não em um programa específico que regule a frequência. A infrequência impacta 

diretamente os resultados de aprendizagem dos alunos e está associada a vários outros 

indicadores estratégicos e que nem sempre são cumpridos conforme a Lei, como o cumprimento 

de 200 dias letivos e 800hs mínimas que devem ser garantids aos alunos pelas escolas e redes 
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de ensino. E indicadores de aprendizagem como alfabetização e aprendizagem da idade certa 

como discutidos nete capítulo. O Plano Nacional de Educação  poderia trazer uma meta 

específica que regulasse a frequência dos alunos corresponsabilizando municípios e estados a 

assegurar este acompanhamento junto às famílias, condicionado ao cumprimento dos dias 

letivos pela escola. Uma Política desta natureza, na opinião da pesquisadora, contribuiria 

fortemente para a redução de infrequência e aumento do percentual de dias letivos dados pelas 

redes de ensino. 
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IV ANÁLISE DE DADOS EM RELAÇÃO À FREQUÊNCIA DE ALUNOS DA REDE 

MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

 

 

No último Censo 2010, a cidade de São Paulo apresentava 11.253.503 milhões de 

habitantes. Para 2017, a estimativa do IBGE foi de 12.106.920 milhões. É a cidade com a maior 

população no país, sendo que 13,1% desse total, ou seja, 1.462.955 se refere à população 

infanto-juvenil entre 6 e 14 anos de idade.16  

Deste universo populacional, segundo dados do Inep/Educacenso 2016,17 estudam nas 

escolas da rede municipal, 835.311 alunos em 1216 escolas, distribuídas em 98 distritos de 13 

regionais de ensino. Este número recebeu atualização das matrículas de alunos do EF I e II, 

conforme dados disponibilizados pela SME (apresentados no capítulo 2 dessa pesquisa).  

Do total de alunos, 51.510 deles estudam em 1709 turmas de 3º ano do EF I, em 501 

escolas. É neste imenso cenário vivo, humano, dinâmico e adverso que realizamos nosso estudo 

sobre frequência de alunos. Não nos foi possível acessar dados de infrequência de alunos de 3º 

anos de outras redes municipais que viabilizassem uma comparação sobre este indicador, pois 

esses dados não estão abertos. 

Além de nos concentrarmos nos indicadores/informações da base de dados da rede 

municipal, analisamos outras fontes oficiais nacionais, que discutem indicadores 

socioeconômicos e educacionais, a fim de as correlacionarmos com os indicadores de 

frequência, dentre elas, INEP, Educacenso, IBGE/Pnad, PNE e o Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil.  

Nesses órgãos e fontes de informação não obtivemos dados específicos que atendam ao 

recorte do estudo de frequência com turmas de 3º anos do EF I, no entanto, nos possibilitaram 

informações indicativas quanto ao EF I, 1º ao 5º ano como um todo e que engloba o 3º ano, 

período estratégico para o desenvolvimento da alfabetização da criança e que determinará a 

continuidade do desenvolvimento de sua aprendizagem.  

No Brasil, os dados oficiais voltados à frequência de alunos indicam que na educação 

primária universal, correspondente ao EF (6 a 14 anos) a taxa de frequência, segundo dados do 

INEP, passou de 95,3% (2001) para 98,5% (2014), como mostra o gráfico abaixo: 

 

 

                                                           
16 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/pesquisa/23/25207>. Acesso em: 10 nov. 2017.  
17 Disponível em: <http://matricula.educacenso.inep.gov.br>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
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Gráfico 5 – Taxa de frequência bruta a estabelecimento de ensino da população residente, por grupos de idade – 

Brasil, 2004/2014 

Fonte: IBGE, 2004-2014. 

 
          Durante o período da vigência do marco de ação de Dakar18 (2000 a 2015), 164 governos 
firmaram um compromisso global, com a participação do Brasil, no qual se propuseram a oferecer 

                                                           
18 Marco de Ação de Dakar:  
“A Educação para Todos (EPT) é um compromisso global firmado por 164 governos reunidos na Cúpula Mundial de 
Educação, em Dakar (2000), para oferecer a todas as crianças, jovens e adultos uma educação que satisfaça suas 
necessidades básicas de aprendizagem, no melhor e mais pleno sentido do termo, e que inclua aprender a aprender, a fazer, 
a conviver e a ser. Os participantes se comprometeram a alcançar, até 2015, seis metas que estabelecem um Marco de 
Ação destinado a permitir que todos os indivíduos realizem seu direito a aprender e cumpram sua responsabilidade para 
contribuir para o desenvolvimento de sua sociedade: 
1. expandir e melhorar o cuidado e a educação da criança pequena, especialmente para as crianças mais vulneráveis e em 
maior desvantagem; 
2. assegurar que todas as crianças, com ênfase especial nas meninas e crianças em circunstâncias difíceis, tenham acesso 
à educação primária, obrigatória, gratuita e de boa qualidade até o ano 2015; 
3. assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e adultos sejam atendidas pelo acesso equitativo à 
aprendizagem apropriada, a habilidades para a vida e a programas de formação para a cidadania 
4. alcançar uma melhoria de 50% nos níveis de alfabetização de adultos até 2015, especialmente para as mulheres, e 
acesso equitativo à educação básica e continuada para todos os adultos; 
5. eliminar disparidades de gênero na educação primária e secundária até 2005 e alcançar a igualdade de gênero na 
educação até 2015, com enfoque na garantia ao acesso e o desempenho pleno e equitativo de meninas na educação básica 
de boa qualidade 
6. melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar excelência para todos, de forma a garantir a todos 
resultados reconhecidos e mensuráveis, especialmente na alfabetização, matemática e habilidades essenciais à vida. 
No Marco de Ação de Dakar foi atribuída à UNESCO a tarefa de coordenar a ação desses parceiros, em colaboração com 
as outras quatro agências que patrocinaram o Fórum (PNUD, Unfpa, Unicef e Banco Mundial).” Disponível em: 
<http://educacaosec21.org.br>. Acesso em: 20 jan. 2018 
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a todas as crianças, jovens e adultos uma educação que satisfizesse suas necessidades básicas de aprendizagem, 
no melhor e mais pleno sentido do termo, e que incluísse aprender a aprender, a fazer, a conviver e a ser.  

Dentre as várias conquistas firmadas na Cúpula Mundial de Educação em Dakar, uma 

delas é a ampliação do EF oito para nove anos de duração (lei nº 11.274/96). Etapa de ensino 

que enfrentou dois grandes desafios, que, iniciados nos anos 1990, tiveram sua culminância no 

fim da primeira década deste milênio.  

O primeiro desses desafios se referiu à universalização da oferta, chegando, no ano 

2000, a registrar uma matrícula 16,8% maior que a população nessa faixa etária (35.717.948 

alunos matriculados x 30.518.929 habitantes). A demanda por infraestrutura e recursos 

humanos num curto espaço de tempo exigiu grande capacidade de gestão do poder público, dos 

estados e municípios e focalização de iniciativas.  

O segundo desafio emergiu do esforço de universalizar o acesso à educação primária, 

quando, a partir desse movimento, identificou-se a significativa distorção idade/série dos 

alunos. No período, a população na faixa de 8 e 9 anos, que estava em turmas de 2º e 3º anos, 

diminuiu 4,7% (1.439.688 habitantes), e as matrículas apresentaram uma queda 3,5 maior, o 

que evidencia o crescimento da taxa de escolarização líquida e a redução de problemas de 

distorção da aprendizagem, que analisaremos mais adiante.  

Além do Marco de Dakar, que incluiu a ampliação do EF de oito para nove anos e tantas 

outras diretrizes fundamentais, o PNE, na primeira versão prevista para a década de 2001 a 

2011, tentava decolar. Contudo, somente em 2014 o PNE emergiu plenamente, uma lei 

ordinária com vigência de dez anos a partir de 26/6/2014, prevista no artigo 214 da Constituição 

Federal, determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional. Municípios e 

unidades da federação foram orientados pelo MEC para elaborar e implantar seus planos de 

Educação e em consonância com o PNE. 

O primeiro grupo de diretrizes do PNE apresenta metas estruturantes para a garantia do 

direito à educação básica com qualidade, e que assim promovam a garantia do acesso, a 

universalização do ensino obrigatório, e a ampliação das oportunidades educacionais. Um 

segundo grupo de metas diz respeito especificamente a redução das desigualdades e valorização 

da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade. O terceiro bloco de metas trata da 

valorização dos profissionais da educação, considerada estratégica para que as metas anteriores 

sejam atingidas; e o quarto grupo, refere-se ao ensino superior. 

O MEC se mobilizou de forma articulada com os demais entes federados e instâncias 

representativas do setor educacional, direcionando o seu trabalho em torno do plano em um 

movimento inédito: referenciou seu Planejamento Estratégico Institucional e seu Plano Tático 
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Operacional a cada meta do PNE, envolveu todas as secretarias e autarquias na definição das 

ações, dos responsáveis e dos recursos. A elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 

também foi orientada pelo PNE.19  

Aqui retomamos as quatro metas fundamentais do PNE, já elencadas: 

Meta 2 – “Ensino Fundamental: Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para 

toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa 

na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.” 

Meta 5 - Alfabetização: “Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano 

do Ensino Fundamental.”  

Meta 7 - Aprendizado adequado na idade certa: “Fomentar a qualidade da educação 

básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem”, 

de modo a atingir as metas nacionais estabelecidas para o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), conforme mencionamos no capítulo anterior.  

Os últimos dados do Brasil no Ideb mostram que os resultados do EF I avançaram mais 

do que no EF II, mas ainda está aquém da meta prevista.  

 

 

 
Quadro 4 – Ideb: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental no Brasil 

Fonte: Ideb/Inep (2015)20. 

 

Com relação ao Ideb 2015, dos anos inicias da rede municipal de São Paulo, observamos 

que a meta foi alcançada, mas teve queda e não alcançou 6,1. Dessa forma, persiste o desafio 

de garantir mais alunos aprendendo e com um fluxo escolar adequado, conforme gráfico abaixo: 

 

                                                           
19 Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/>. Acesso em: 06 fev. 2018. 
20 Disponível em: <QEdu.org.br>. Acesso em: 23 fev. 2018. 
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Gráfico 7 – Evolução do Ideb: anos Iniciais da rede municipal de São Paulo 

Fonte: Ideb/Inep (2015).21 

 

            Com relação aos dados do Ideb referentes aos Anos Finais do EF, embora tenha 

havido aumento no município (4,3), a meta (5,2) não foi alcançada. 

 

 

 

Gráfico 8 – Evolução do Ideb Anos Finais da rede municipal de São Paulo 

Fonte: Ideb/Inep (2015)22. 

 

 

                                                           
21 Disponível em: <QEdu.org.br>. Acesso em: 23 fev. 2018. 
22 Disponível em: <QEdu.org.br . Acesso em: 23 fev. 2018. 
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O Ideb é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática 

(Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação). A relação entre os resultados de 

aprendizagem e a presença do aluno em sala de aula é condicionante, considerando uma 

premissa básica: não há aula e aprendizagem sem que aluno e professor ocupem o mesmo 

espaço ao mesmo tempo. Acompanhar e intervir sistematicamente no controle de presença dos 

alunos é ação estratégica e prioritária para assegurar aprendizado significativo. 

 

A análise dos dados de infrequência dos alunos de 3º ano da rede municipal de São 

Paulo revela que a média de infrequência é de 5,79%, o que corresponde em média a 2982 faltas 

no ano. Faltas não necessariamente vinculadas a 2982 alunos faltantes, mas que podem estar 

associadas a alguns alunos ou a um grupo de alunos nas escolas/turmas que faltam 

continuamente.  

Também podem ocorrer mais ou menos em períodos diferentes do ano, próximos a 

feriados, ou eventos grandes na cidade. Mas para isso seria necessária uma pesquisa detalhada 

para entendermos melhor os períodos em que há mais ou menos infrequência. Esse percentual, 

comparado à infrequência de alunos de 8º ano (11,9%) e 9º ano (9,43%) na rede é baixo, 

conforme observamos no gráfico abaixo: 

 
                                               Gráfico 9 – Média da porcentagem de ausências por ano do EF 

Fonte: A autora. 

 

Dentre as 13 regionais de ensino, como já discutimos no capítulo II, a DRE Guaianases 

se posiciona com o maior índice de infrequência na rede (6,8%), e Pirituba/Jaraguá, na região 

noroeste, com o menor índice de infrequência (5,3%).  

Cada regional de ensino comporta um grupo de distritos que apresenta índices diversos 

de frequência, alguns muito altos como os distritos do Limão, Ipiranga, Aricanduva, Vila 
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Formosa, Cidade Tiradentes, Pinheiros, Tucuruvi, Morumbi, Vila Prudente e Cidade Ademar 

que se posicionam entre 8,57% e 7,05% de infrequência. E ao mesmo tempo, identificamos um 

conjunto de distritos com baixos percentuais de infrequência, entre 4,27% e 1,60%, como  

Parque do Carmo, Belem, Jardim Angela, Butantã, Jaguaré e Pari. 

 
 

 
Gráfico 10 – Média de porcentagem de ausências por DRE 

Fonte: A autora. 

 

Quando observamos a média de infrequência nas Regionais, a constatação de que o 

problema não está concentrado numa ou outra regional se confirma. Ao contrário, o problema 

da falta do aluno está disperso, espalhado pelas regiões e distritos. Por isso fizemos um recorte 

dentre os 98 distritos para ampliar os dados dos dez distritos com maior percentual de faltas e 

os dez com menor índice.  

 

 
Gráfico 11 – Média de porcentagem de ausências por distrito – 10 maiores e menores 

Fonte: A autora. 
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O Mapa de Árvore também nos ajuda a observar a distribuição das faltas dos alunos nos distritos da cidade. Quanto mais escuro o quadro, 

maior o percentual de faltas; quanto maior o quadro, maior o número de alunos. Observamos uma pequena tendência a piorar nos pequenos distritos. 

 

 
Gráfico 12 – Média de porcentagem de ausências por distrito  

Fonte: A autora. 
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A regional Butantã tem sete distritos, dentre eles, destacamos: Pinheiros, que apresenta 

7,62% de faltas; Morumbi (7,19%); Butantã (2,53%); Rio Pequeno (7,01%). Os dois primeiros 

têm índices altos de infrequência comparados a Butantã, um dos percentuais mais baixos de 

toda a rede. Assim, dentro da mesma regional há distritos com resultados similares e não 

similares:  

 

 

 

Gráfico 13 – Média da porcentagem de ausências por DRE e distrito 

Fonte: A autora. 

 

 

O mesmo resultado acontece em outras regionais. Na DRE Guaianases, o distrito 

Lajeado apresenta percentual baixo de ausência (4,72%) e a Cidade Tiradentes, um dos maiores 

índices de infrequência da cidade (7,71%).  

 

 

 
Gráfico 14 – Média da porcentagem de ausências por DRE e distrito 

Fonte: A autora.  
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Constatamos que a infrequência não se concentra somente nas regiões mais pobres da 

cidade, como poderíamos imaginar inicialmente. Ipiranga e Pinheiros, conforme dados do Atlas 

do Desenvolvimento Humano no Brasil 201323 concentram Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) médio de 0.8% e renda per capita de três a dez vezes maior que a 

da Cidade Tiradentes, na Zona Leste, o equivalente a R$ 516,64. Mesmo assim, apresentam 

índices de infrequência mais altos e/ou muito próximos do percentual de falta de alunos da 

Cidade Tiradentes (7,71%) que possui nível socioeconômico muito inferior.  

 

 

 

 

Espacialidades 

% de 
criança
s de 6 a 
14 anos 

na 
escola* 

 

 

IDHM*
* 

% de 6 a 14 anos 
no fundamental 
com 2 anos ou 
mais de atraso 

escolar *** 

 

Índice 
de 

Gini**
** 

 

 

Renda per 
capita****

* 

Dados de 
Infrequência 
da SMESP 
referente 

alunos de 3º 
anos 

Brasil 96,69 0,727 15,90 0,60 793,87 - 

Butantã 95,95 0,859 11,63 0,68 2.634,84 2,53% 

Cidade Tiradentes 96,22 0,708 13,21 0,40 516,64 7,71% 

Ipiranga 96,36 0,824 7,87 0,54 1.482,28 8,40% 

Pinheiros 97,53  4,99 0,56 6.125,59 7,62% 

Pirituba/Jaraguá 95,36 0,787 8,52 0,50 989,02 5,3% 

Santo Amaro 95,48 0,909 6,51 0,59 3.688,01 6,0% 

São Miguel 
Paulista 

96,46 0,736 9,93 0,43 641,58 5,3% 

 

* % de crianças de 6 a 14 anos na escola: Razão entre a população de 6 a 14 anos de idade que estava frequentando a 
escola, em qualquer nível ou série, e a população total nesta faixa etária, multiplicada por 100. 

**IDHM: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Média geométrica dos índices das dimensões de Renda, 
Educação e Longevidade, com pesos iguais. 

***% de alunos de 6 a 14 anos no fundamental com 2 anos ou mais de atraso escolar 

****Índice de Gini: mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per 
capita. Seu valor é zero quando não há desigualdade (a renda domiciliar per capita de todos os indivíduos tem o mesmo 
valor) e tende a 1 à medida que a desigualdade aumenta. O universo de indivíduos é limitado aqueles que vivem em 
domicílios particulares permanentes. 

*****Renda per capita: Razão entre o somatório da renda de todos os indivíduos residentes em domicílios particulares 
permanentes e o número total desses indivíduos. Valores em reais de 1/8/2010. 

Quadro 5 – Alguns Indicadores comparados extraídos do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil  

Fonte: Atlas Brasil.24  

                                                           
23 Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
24 Disponível em: <atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta>. Acesso em: 10 nov. 2017. 
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Outro dado que chama atenção no distrito Butantã, e que abre vários questionamentos, 

é o alto percentual de distorção idade-série de alunos de 6 a 14 anos (11,63%) e, ao mesmo 

tempo, baixíssimo índice de infrequência (2,53%). Ou seja, as crianças faltam pouco, mas a 

aprendizagem não está promovendo o desenvolvimento das habilidades e competências 

previstas no tempo certo para favorecer o avanço no processo educativo. 

Outro distrito que chama atenção na análise comparativa dos dados socioeconômicos, 

apontando para um cenário difuso, é a diretoria regional de Santo Amaro, que apresenta alto 

índice de IDHM (0,909), renda per capita de R$ 3.666,00, sete vezes a renda per capita de um 

morador da Cidade Tiradentes; e o percentual de infrequência dos alunos em Santo Amaro é 

apenas 1,7% menor, tendo menos alunos na escola (95,48%) do que na Cidade Tiradentes 

(96,22 %), de alunos dentro da escola. Ou seja, não há correlação direta do impacto de maior 

nível socioeconômico e mais crianças na escola e baixo índice de infrequência. 

 

 

 
Figura 1 – Distritos do município de São Paulo 

Fonte: A autora.  
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Nossa análise revela ainda que os dez distritos com os melhores índices de frequência 

escolar não seguem a regra da pobreza e desigualdade dos bairros e/ou regiões da cidade. Parque 

do Carmo, na zona leste e Jardim Ângela, na zona sul, têm média de infrequência baixa de 

4,27% e 4,03%, respectivamente, e o distrito do Pari desponta com um índice muito mais baixo: 

1,60%.  

Nesse sentido, essas constatações contribuem na formulação de nossa hipótese de que o 

nível socioeconômico dessas regiões e distritos não apresenta e/ou impacta objetivamente a 

infrequência dos alunos. 

Nosso próximo passo consistiu em verificarmos o que acontece nas escolas da rede 

distribuídas nas regiões da cidade. Para tanto, fizemos um levantamento a fim de identificar, 

dentre as 501 escolas, quais são as 10 com maior e menor índices de ausência de alunos e onde 

estão localizadas, conforme o gráfico abaixo:  

 

 

 
Gráfico 15 – Média da porcentagem de ausência por escola – 10 maiores e menores 

Fonte: A autora. 
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A partir de nossa pesquisa, descobrimos que a escola com o pior percentual de 

infrequência da rede é a EMEF Brasil Japão (14,37%), localizada no distrito Butantã, o qual 

apresenta um dos melhores índices de frequência da rede (2,53%). E, dentre os melhores índices 

de frequência, encontramos a EMEF Desembargador Amorim Lima com 0,02% de 

infrequência, também pertencente ao mesmo distrito e referência nos resultados de 

aprendizagem na cidade de São Paulo. O pior e o melhor índice de frequência distam quatro 

quilômetros. 

A segunda escola com maior percentual de faltas (11,99%), a EMEF Donato Susumu 

Kimura, está localizada no bairro São José no distrito com o melhor Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) da cidade: 0,909, Santo Amaro, e a segunda melhor renda per 

capita, R$ 3.688,01. Porém, apresenta Gini25 de 0,59, o que demonstra o alto grau de 

desigualdade na região.  

De um lado, temos bairros como Jardim São José e Capão Redondo; do outro, da ponte 

do Socorro, os bairros, Alto da Boa Vista, Brooklin e Moema. Essa descoberta, a partir dos 

indicadores socioeconômicos, demonstrou que o problema das faltas está concentrado nas 

escolas. 

Quando olhamos para as escolas do distrito da Cidade Tiradentes, da DRE Guaianazes, 

observamos grande disparidade no percentual de frequência dos alunos. A partir desses dados, 

selecionamos duas escolas com resultados distintos para aplicação do estudo exploratório 

qualitativo: As EMEFs Dr. Jose Augusto Cesar Salgado, com alto índice de infrequência 

11,06% e a EMEF Oswaldo Aranha Bandeira de Melo (3,39%), no distrito da Cidade 

Tiradentes: 

 

                                                           
25 “O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de concentração 
de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 
Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa a situação de igualdade, 
ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a 
riqueza. Na prática, o Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos. No Relatório de 
Desenvolvimento Humano 2004, elaborado pelo Pnud, o Brasil aparece com Índice de 0,591, quase no final da lista de 
127 países. Apenas sete nações apresentam maior concentração de renda.” Disponível em: <http://www.ipea.gov.br>. 
Acesso em: 14 fev. 2018. 
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Gráfico 16 – Média da porcentagem de ausência por escola – Cidade Tiradentes 

Fonte: A autora. 

 

 

Do grupo das escolas da DRE Butantã, elencamos para a pesquisa qualitativa a EMEF 

Brasil Japão com o maior percentual de infrequência do distrito, 14,3% de infrequência e a 

EMEF Júlio Mesquita, com um dos menores índices de infrequência do distrito, 3,81%.  
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Gráfico 17 – Média da porcentagem de ausência por escola – Distritos Butantã e Rio Pequeno 

Fonte: A autora. 

 

 

A partir dos dados apresentados, definimos as quatro escolas que participariam do 

estudo exploratório qualitativo, ou seja, as entrevistas com educadores e pais: 

 
1) Distrito Cidade Tiradentes na DRE Guaianases:  

- EMEF Dr. José Augusto César Salgado, 11,06% de infrequência;  

- EMEF Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, 3,39% de infrequência. 

 

2) Distrito Butantã e Rio Pequeno na DRE Butantã: 

- EMEF Brasil – Japão, 14,37% de infrequência; 

- EMEF Júlio Mesquita, 3,81% de infrequência. 

 

Complementando a análise, vale observarmos as ausências dos alunos por turma. A rede 

municipal possui 1709 turmas de alunos no 3º ano do EF I no total. Dessas turmas, observamos 

que em média 760 turmas (44,0%) apresentam entre 4,0 e 6,5% de ausência. Um número 

expressivo de turmas 463 (27%) apresenta entre 7,5 e 9% de ausência; 10% das turmas está 

além de 9,5% até 15%; 246 turmas (14,0%) estão entre zero e 3,5% de infrequência. 
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Gráfico 18 – Média da porcentagem de ausência por turma 

Fonte: A autora. 

 
Dentre os 51 mil alunos da rede, 23.500 deles (46%) apresentam média de 3% de 

ausência.  

 

 
 

Gráfico 19 – Histograma da porcentagem de ausência por aluno 

Fonte: A autora. 
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Gráfico 20 – Média da porcentagem de ausência por idade 

Fonte: A autora. 

 

         O gráfico demonstra que em média 12,4% das faltas correspondem a alunos de doze e 

treze anos de idade. Alunos que já se encontram em distorção idade-série e deveriam estar no 

6º e 7º anos do Ensino Fundamental II e 7,83% das faltas correspondem a alunos com dez 

anos de idade que deveriam estar no 5º ano.  

          Esta é uma situação complexa que gera constrangimento e tristeza para o adolescente 

desta faixa etária, porque não se sente pertencente a esse grupo de crianças de oito e nove 

anos de idade, sente vergonha, não se vê capaz, se percebe fora do seu grupo social, o que 

gera enorme insatisfação, frustração, e que, muitas vezes, resulta no abandono e evasão 

escolar.  

No Brasil, 16% de crianças do 3º ano do EF estão fora do fluxo escolar, segundo dados 

do Censo/INEP 2015 (figura 2). Índice que aumenta consideravelmente nas séries seguintes até 

o final do Ensino Fundamental e Médio.  

Figura 2 – Distorção Idade-Série Brasil 

Fonte: Dados do Ideb/Inep (2015).26 

                                                           
26 Disponível em: <QEdu.org.br>. Acesso em: 11 fev. 2018. 
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            A rede municipal, segundo QEdu, apresenta em média 7% de alunos de 3º ano com 
distorção idade-série:  

 

 
 

 
 

Figura 3 – Distorção Idade Série Município de São Paulo 

Fonte: Ideb/Inep (2015).27 

 

 
Logo, a efetivação da meta 7 do PNE é essencial para a superação desse imenso desafio: 

o aprendizado adequado na idade certa, a fim de corrigir o fluxo e fomentar a qualidade da 

educação básica em todas as etapas e modalidades, visando impossibilitar que mais crianças 

terminem o 3º ano do EF sem estarem plenamente alfabetizadas, de modo a não engrossar o 

contingente de milhões de crianças em condição de atraso. Uma obrigação que é nossa, de 

educadores, gestores, lideranças governamentais municipais, estaduais e federais, sociedade 

civil.  

                                                           
27 Disponível em: <QEdu.org.br>. Acesso em: 08 fev. 2018. 



65 

 

               A discussão sobre infrequência de alunos está diretamente associada aos indicadores de 

fluxo: aprovação, reprovação, abandono e de aprendizagem. Para o desenvolvimento da 

aprendizagem progressiva do aluno, ambos, educador e estudante, precisam estar no mesmo 

espaço, na mesma hora, juntos, imbuídos do mesmo objetivo. Isso parece óbvio, mas no dia a dia 

não o é. A prática sistemática e regular para esses encontros diários torna-se um desafio constante, 

e as consequências dessa ausência impacta toda a cadeia do processo de desenvolvimento 

educativo, social e humano.  

Entender os motivos pelos quais os alunos faltam, é o primeiro passo para identificar e 

elaborar estratégias e alternativas de intervenção para reverter o problema. Acreditamos que as 

respostas e a solução para superar esses desafios estão na escola, inseridas no emaranhado das 

relações sociais estabelecidas com a família, alunos e a comunidade. O estudo exploratório 

qualitativo nos ajudará a revelar as imbricações desse processo e apontar possíveis caminhos 

para  
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V ESTUDO EXPLORATÓRIO POR MEIO DE ENTREVISTAS – DISCUSSÕES E 

CONEXÕES COM A LITERATURA 

 

 

Nesse capítulo, apresentamos os achados do estudo exploratório qualitativo, realizado 

por meio de entrevistas com professores, pais, diretores escolares e coordenadores pedagógicos 

das quatro escolas selecionadas, das DREs Guaianases e Butantã, e discutimos as hipóteses de 

pesquisa voltadas às variáveis investigadas.  

Nosso intuito é responder às seguintes perguntas: que fatores atuam para a infrequência 

escolar? As descobertas confirmam as hipóteses de que as variáveis família e políticas públicas 

educacionais impactam a frequência dos estudantes? Em que medida essas correlações 

acontecem?   

 

 

5.1 Informações sobre indicadores de aprendizagem das escolas que participaram do estudo 

exploratório  

 
 

ESCOLAS 

APRENDIZADO de alunos 

de 5º ano – Fund. I em 

Língua Portuguesa e 

Matemática 

 

IDEB 

 

INFREQUÊNCIA 

ESCOLAR 

 Português Matemática   

A (Cidade 
Tiradentes)  

54% 40% 5,6 (meta 5,3) superou a meta 3,39% 

B (Cidade 
Tiradentes)  

45% 35% 5,4 (meta 5,2) superou a meta 11,06% 

C (Butantã)  39% 28% 4,9 (meta 5,0) 14,37% 

D (Rio Pequeno)  72% 53% 6,2 (meta 6,3) 3,81% 

 

Quadro 6 – Indicadores de aprendizagem  

Fonte: Elaborado a partir de Prova Brasil/INEP (2015)28. 

 

           Os indicadores de aprendizagem do quadro acima denotam claramente que as escolas 

com melhores resultados de aprendizagem, escolas A e D, apresentam menores índices de 

infrequência. 

                                                           
28 Disponível em:<www.qedu.org.br>. Acesso em: 20 fev. 2018. 
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5.2 Entrevistas realizadas entre outubro 2017 e fevereiro 2018 

 

 

Em outubro de 2017, realizamos duas reuniões com a Coordenação do Centro de 

Informações Educacionais da SME e a equipe para apresentarmos nossa proposta de pesquisa, 

conhecer em linhas gerais o panorama da rede municipal de ensino e solicitar a base de dados 

de frequência dos alunos da rede para análise. 

Após analisar os dados e selecionar as quatro escolas das regionais Guaianases e Butantã 

iniciamos a etapa de contato com a regionais a fim de solicitar autorizações para a realização 

das entrevistas com os profissionais das escolas, de acordo com os procedimentos definidos 

pela secretaria. Em ambas as DREs, a receptividade dos profissionais se mostrou muito positiva. 

Percebemos o interesse e a valorização do trabalho de pesquisa pelos profissionais das 

regionais.  

A primeira regional para a qual encaminhei os documentos, a Cidade Tiradentes, 

agilmente providenciou as autorizações necessárias para a realização das entrevistas no início 

de dezembro. Realizei as entrevistas com as escolas da regional Butantã em fevereiro de 2018, 

início do ano letivo. O maior desafio nessa etapa residiu em conseguirmos reunir os pais para a 

conversa. Somente após o carnaval conseguimos realizar uma entrevista com pais numa 

unidade educacional da DRE Butantã. Não possível equacionar agendas para entrevistar 

também pais das escolas da DRE Guaianases. 

No âmbito das escolas, entrevistamos quatro gestores escolares, duas coordenadoras 

pedagógicas, 11 professores e cinco pais e/ou responsáveis de alunos de 3º e 4º anos de EF I. 

Ao todo, entrevistamos 23 profissionais, entre educadores, gestores escolares e profissionais da 

SME. 

 

 

 

Cidade 

Tiradentes 

Entrevista 

Individual 

Entrevista Individual Entrevista de Grupo Focal 

Escola 1 1 diretor 1 coordenadora pedagógica 4 professoras 

Escola 2 1 diretor - 3 professoras 

 

Quadro 7 – Distrito da Cidade Tiradentes 

Fonte: A autora. 
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                                                          Quadro 8 – Distritos Butantã e Rio Pequeno 

Fonte: A autora. 

 

 

5.3. As descobertas sobre a Família 

 

 

As entrevistas nos revelaram vários fatores que corroboram com a literatura discutida 

no capítulo 3. Um dos pontos mais comuns é a questão da ausência dos pais nas reuniões e 

eventos promovidos pela escola. A fala da maioria dos educadores e gestores aponta que, em 

média, de 25% a 30% dos pais vão à escola atendendo aos convites para reuniões e atividades 

que envolvem as famílias. E os alunos que pertencem a essas famílias são aqueles que têm uma 

rotina mais regular na dinâmica da escola.  

Pais de alunos que faltam muito ou que estão envolvidos em situações mais sérias que 

exigem contato maior com suas famílias não aparecem na escola; a equipe gestora não consegue 

sequer contatá-los; o celular não atende ou já está nas mãos de outras pessoas, o que impede a 

aproximação. Visitas a essas famílias são feitas em último caso. A equipe escolar afirma não 

dispor de condições de ir à casa dos alunos para acompanhamentos relacionados à infrequência, 

mas apenas em situações que envolvem violência, negligência, maus-tratos, violação de 

direitos, para os quais o Conselho tutelar é acionado a intervir.  

Duas situações se mostraram muito evidentes nas entrevistas: a primeira, quando a 

escola pressiona muito fortemente o aluno e a família para participarem das ações e 

minimamente assegurar que a criança seja levada à escola pelo responsável, considerando que 

os alunos de 3º ano têm em torno de sete a nove anos de idade, nem sempre a distância 

possibilita irem sozinhos à escola.  

  

 

Butantã e Rio 

Pequeno 

Entrevista 

Individual 

Entrevista 

Individual 

Entrevista de Grupo Focal Entrevista 

com pais 

Escola 3 1 diretor 1 coordenadora 

pedagógica 

3 professoras  

5 

Escola 4 1 diretor -  
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Os relatos de duas professoras da Escola A, a qual apresenta baixo índice de 

infrequência na região Leste (3,39%), confirmam que estabelecem uma relação de parceria com 

a coordenação, apoiando-a, e que a coordenação liga diariamente para os pais cobrando a 

presença da criança, especialmente se atua nos três primeiros anos escolares, sinalizando que a 

retenção será aplicada aos alunos faltosos.  

O aluno é também ponte de comunicação e ligação importante com a família para levar 

essas cobranças para casa, por meio do bilhete no caderno, por seu relato junto ao responsável 

acerca da pressão que está sofrendo em sala de aula na frente dos colegas e da turma, o que gera 

constrangimento e insatisfação ao aluno, o que, por sua vez, incomoda a família. 

Professores relataram que há casos em que a mãe vai à escola, enfurecida, e pede para 

trocar a criança de sala e, quando isso não é possível, pois os educadores se organizam entre si 

para manter essa dinâmica de cobranças, os pais tiram a criança da escola, a fim de evitar 

conflitos, e a matriculam em outra unidade educacional. A arena está montada e a tensão 

totalmente instalada.  

Constatamos o quanto essa relação pode ser tensa: um campo de guerra entre educadores 

e pais. Os depoimentos de duas professoras, muito enfáticas, expressam que são aguerridas na 

tentativa de alterar essa dinâmica por meio da pressão. Elas relatam que essa relação é muito 

desgastante, pois são tachadas de chatas, exigentes e malquistas. Outros professores da escola 

não assumem a mesma postura, não fazem cobranças com a mesma intensidade, têm receio, 

não se sentem seguros o suficiente para encarar os pais.  

As professoras que entram com esta atitude mais aguerrida atuam na escola há mais de 

dez anos e têm apoio da coordenação. As professoras relatam que as outras famílias que 

observam essa situação são impactadas indiretamente, por tabela, e buscam manter a 

regularidade da presença dos alunos e compor com as professoras. Segundo as educadoras, pais 

e/ou responsáveis de alunos faltosos aguardam o início do segundo semestre para mudar a 

criança de escola de modo a não dar tempo ao sistema da rede de acusar as ausências do período 

e, com isso, a criança não fica retida por falta. 

Outra situação que evidenciamos refere-se ao fato de pais e/ou responsáveis desejarem 

se inserir no processo pedagógico e discutir sobre a metodologia e/ou as questões pedagógicas 

do ensino que está sendo trabalhado pelos professores. Isso soa negativamente para as 

professoras: é como se as mães quisessem se intrometer no processo educativo, “palpitar” nas 

decisões pedagógicas.  
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Dessa forma, o que poderia ser algo positivo e construtivo, até mesmo uma porta de 

aproximação entre a família e a escola, é visto como um “abuso” por parte de algumas 

educadoras, o que fortalece a questão de hierarquização dos saberes da escola apontada por 

Resende (2009), excluindo as famílias de um processo que poderia ser tão rico e engrandecedor, 

para ambas as instituições, no fortalecimento das relações sociais e de conexão entre elas. 

No entanto, percebemos que nesta escola, dê alguma maneira, a pressão e o rigor na 

atuação para com as famílias e alunos podem contribuir para um percentual mais baixo de 

infrequência (3,5%). Porém, não podemos considerar que esse resultado aconteça 

exclusivamente por causa dessa medida sistemática no acompanhamento das faltas e 

sinalização com os pais. Seria a equação rigor + pressão com alunos e famílias + desgaste das 

relações de educadores e família = a resposta para melhorar indicador de frequência?  

O aluno vai à escola e não falta porque tem medo de ser retido? Ou será que ele vai à 

escola porque gosta e quer aprender e a escola representa um espaço que tem sentido para ele? 

Verificando os índices educacionais da mesma escola, observamos que ela superou a meta do 

Ideb. Percebemos comprometimento e engajamento dos professores com a proposta da escola 

no processo de aprendizagem.  

Contudo, nos deparamos também com professoras exaustas, indignadas com a postura 

de alguns pais, de descaso e desinteresse e que agradeceram muito pela oportunidade da 

entrevista porque puderam desabafar. No início dessas entrevistas, em particular, percebemos 

o desconforto de uma professora em especial, porque ela queria ir embora. No entanto, ao longo 

da conversa, foi a que mais falou e participou, efusiva e intensamente, que estavam chegando 

ao final do ano letivo “acabadas”.  

Todas as entrevistas das quatro escolas foram com mulheres (ou seja, não houve nenhum 

professor do gênero masculino), as quais afirmam que buscam estabelecer uma relação saudável 

com a família, “apesar de tudo”, propõem e desenvolvem atividades para “ganhar” a parceria 

das famílias e consideram essa relação muito importante para o desenvolvimento da criança e 

do trabalho educativo.  

Numa outra escola, distante 2,5 quilômetros da unidade educacional anterior, a Escola 

B, encontramos outro cenário: quatro educadoras, de uma escola menor com aproximadamente 

950 alunos do EF, e que estabelecem outra relação com as famílias e alunos. O índice de 

infrequência é alto (11,06%) e, embora tenham superado a meta do Ideb, apresentam resultados 

de aprendizagens frágeis de alunos de 5º ano em Língua Portuguesa e Matemática, comparados 

à escola A do mesmo Distrito.  
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Das quatro professoras entrevistadas, três atuam na escola entre um a cinco anos, e 

apenas uma está na unidade há dez anos. Quando perguntamos acerca da dinâmica dos alunos 

em irem para a escola, apontaram dificuldades da família para levar as crianças e que muitas 

delas vão sozinhas e a pé; as famílias não se comprometem com a escolarização dos filhos, não 

acompanham, não apoiam; e alguns pais estão convictos de que se seus filhos não aprenderem 

na escola, a “vida ensina”.  

Elas atribuíram também o alto índice de infrequência à redução de distribuição do leite 

pelo Programa Leve Leite e ao corte no Transporte Escolar Gratuito (TEG), que garante o 

deslocamento dos alunos que moram a dois quilômetros da escola; daqueles que possuem algum 

tipo de deficiência física; ou dos que passam por locais com avenidas muito movimentadas, 

sem sinalização ou áreas de risco, como córregos sem ponte adequada dentre outros.  

No entanto, em 2016, data base referência para os dados de infrequência, esses 

programas ainda estavam em curso sem restrições, o que provavelmente indica que a 

infrequência desta escola em 2017 piorou.  

Nessa escola, destacamos nas entrevistas que, além de colocar o problema da 

infrequência em questões externas – a família e os serviços ofertados pela SME – há um 

componente muito negativo na relação professor-aluno: a condição “coitadinho”. As 

professoras relatam que não podem pressionar tanto os alunos para que estejam presentes nas 

aulas, explicitando a eles que se faltarem podem ser reprovados por falta, porque isso não seria 

justo, uma vez que eles já sofrem muito no dia a dia pela alta vulnerabilidade e pelas 

dificuldades que vivem, pois, se o fizessem, estariam punindo-os duplamente.  

Essa é uma questão séria e que nos leva a refletir sobre o grau de expectativa de 

desenvolvimento e aprendizagem desses professores com relação aos seus alunos. É uma 

expectativa muito baixa, pois acreditam que não podem cobrar presença, participação, 

disciplina, atenção, compromisso, pelo fato de os alunos já vivenciarem muitos problemas.  

Consideramos que há aí uma inversão de valores que impede tanto de considerar e 

compreender a condição social e familiar em que a criança vive quanto de oferecer a ela 

oportunidades de desenvolvimento e apropriação de ferramentas que possam ajudá-la a sair 

desta condição de vulnerabilidade ou de incapacidade.  

Nessa perspectiva, a escola deixa de cumprir seu papel fundamental de apoiar o 

desenvolvimento de habilidades fundamentais da criança, como sua capacidade de se autogerir, 

de se responsabilizar por compromissos e horários, de se organizar minimamente com suas 

coisas, seus materiais, sua lição de casa. Ao contrário, reforça a falta, a perda, a impossibilidade, 

o fracasso.  
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Além disso, as entrevistadas narram que a escola está inserida num bairro pertencente a 

uma região que proporciona um conjunto de atividades extracurriculares, culturais, artísticas e 

esportivas para os alunos participarem no contraturno. Todavia, essas atividades não estão 

dentro da escola, e sim do lado de fora da escola, lembrando que os alunos desta faixa etária, 3º 

ano, estudam à tarde e entram às 13 horas. Por isso perguntamos: qual o motivo de faltarem à 

tarde se não precisam acordar cedo? Seria a falta de um responsável para levar esta criança á 

escola? 

As professoras afirmam ainda que os alunos são muito agressivos, física e verbalmente, 

e que vão à escola “sem almoço, sem amparo e sem cuidado”, são “sobreviventes da sua história 

de vida”. O sentimento dos educadores e da coordenação pedagógica é de frustração, diante de 

tudo o que os alunos poderiam estar aprendendo e se desenvolvendo. Observamos, de fato, que 

a escola está inserida num bairro mais pobre: é uma escola simples, com pintura gasta, que não 

cativa. 

Porém, entendemos que o mais importante, para além da conjuntura material e de 

estrutura, está na dimensão humana dos educadores e das relações que estabelecem, dentro do 

universo educativo, com os alunos. Percebemos os professores mais apáticos, menos 

entusiasmados, sem a postura aguerrida e determinada para “lutar” e levar os alunos à escola e 

propor estratégias de mudança. Justamente o oposto do que encontramos na escola A em que a 

professora quase “sobe em cima da mesa de tão nervosa”.  

O entendimento de que é necessário que a SME proponha “Políticas Públicas para trazer 

as crianças para a escola sem burocratizar”, revela uma cultura instalada em alguns profissionais 

da educação de que os problemas e as soluções estão fora da escola, de que a escola não é 

responsável pelas mudanças e não busca por isso.  

As entrevistas nas outras duas escolas C e D, da DRE Butantã, trouxeram elementos 

similares, no que tange à dificuldade de aproximar os pais da escola. No entanto, são 

desenvolvidas estratégias e criadas oportunidades efetivas, por meio de convites, para que as 

famílias e/ou os responsáveis pelos alunos participem das várias reuniões ao longo do ano: 

quatro reuniões de pais e mestres, reuniões mensais da Associação de Pais e Mestres (APM), 

realizadas de fevereiro a dezembro; dois eventos anuais, como o Dia da Família na Escola, 

instituído pelo MEC em 2001. 

Além dessas ações, as escolas instituíram semanalmente uma reunião aberta, de uma 

hora de duração, em que um grupo de professores fica disponível para atender pais, mães ou 

responsáveis que precisem conversar com a escola. Portanto, consistem em ações 

intencionalmente planejadas para ampliar a qualidade e aproximar a família da escola. 
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           A proposta de abrir este espaço de escuta durante uma hora semanal, para que a escola se 

disponibilize a ouvir e dialogar com os pais, veio da experiência exitosa da escola D, que apresenta 

baixa infrequência de alunos (3,81%), alto Ideb (6,2) e muito bom percentual de alunos com 

aprendizagem leitora e escritora adequada em Língua Portuguesa (72%) e em matemática (53%). 

A escola C está passando por grandes transformações após entrada de nova equipe 

gestora, no início de 2017. A escola encabeça o maior índice de falta de alunos da rede 

municipal (14,37%), Ideb frágil (4,9) e baixos percentuais de alunos com aprendizado adequado 

em Língua Portuguesa e Matemática, 39% e 28%, respectivamente. Os desafios são muitos e o 

gestor escolar e sua equipe estão determinados a transformar essa realidade.  

Tanto esta escola como outra na região recebem alunos de quatro comunidades do 

entorno: Favela do Sapé, Vila Dalva, Favela de São Remo e alunos do outro lado da Raposo 

Tavares. É uma região que passou por reurbanizações, nos anos 2010 e 2011, e que durante 

anos foi considerada a região mais violenta e vulnerável. Até um ano atrás a escola tinha grades 

por todos os lados: desde as portas dos banheiros dos alunos, no espaço para entregar a merenda 

e em todas as janelas.  

Aos poucos, essa paisagem está mudando e a comunidade começa a enxergar melhor 

sua escola e se sentir mais acolhida pelo espaço. A inovação foi implantada pelo novo gestor, 

que chegou determinado a imprimir novas práticas nas relações sociais e humanas com as 

famílias e também nas relações de trabalho: reforçando aspectos essenciais na gestão escolar; 

retomando a organização da rotina escolar, como a atenção rigorosa aos horários de entrada e 

saída e a redução das faltas de professores; compartilhar com as famílias o projeto político-

pedagógico da escola; e adotar uma ação mais cuidadosa na gestão da aprendizagem junto aos 

educadores.  

O gestor afirma que os alunos faltam muito tanto no período da manhã quanto no da 

tarde. É uma escola de EF I e II, e os pais são ausentes, pouco participativos, seja no Conselho 

Escolar ou nas outras atividades oferecidas: “a cultura familiar não vê a escola como espaço de 

socialização e que dialoguem entre si”. Ele entende que a falta dos alunos é consequência da 

frágil relação família-escola.  

             Uma das evidências que explica o afastamento das famílias e ainda um certo “temor” em 

estudar por ali é o fato de as salas de aula apresentarem matrícula 30% abaixo do número de alunos 

matriculados, comparado à meta. Várias salas do fundamental I têm de 16 a 20 alunos. A escola 

sofre de má fama e os pais evitam matricular seus filhos na unidade educacional. A proposta de 

ampliar o número de oportunidades, reunir e ouvir os pais objetiva, justamente, reverter essa 
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situação negativa, conquistar confiança e aumentar o número de matrículas, além de melhorar os 

índices de aprendizagem, que são frágeis.  

 
5.3.1. As constatações sobre a Dinâmica Familiar 

 

 

De acordo com as entrevistadas das escolas A e B, a infrequência dos alunos recai numa 

série de eventos e realidades sociais que ocorrem no ambiente familiar, tais como: falta de 

acompanhamento, de interesse e apoio por parte dos pais; alunos que cuidam de seus irmãos 

pequenos; dificuldade para chegar na escola em dias de chuva ou frio; atrasos dos alunos para 

se levantar e se arrumar, pois vão à escola sozinhos, já que os pais estão trabalhando.  

Numa perspectiva psicossocial, observamos como o meio pode influenciar no 

desempenho de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes e impactar os índices de 

frequência ou falta dos estudantes. A realidade social das famílias é diretamente impactada 

pelos apoios sociais que recebem, ao mesmo tempo em que o ambiente familiar molda a criança 

e o adolescente, suas rotinas, prioridades e perspectivas. Vale ressaltarmos como o 

funcionamento intrafamiliar pode interferir na vida escolar das crianças.  

Retomando a Psicologia Sistêmica, a família é vista como um grupo, um sistema. Sendo 

que o sistema funciona a partir das partes que o compõem, cada familiar – consanguíneo ou não 

– executa seu papel no grupo: pai, mãe, avós, agregados; tais como figuras de proteção, amparo: 

quem estabelece as normas, quem pune, quem cuida, e assim por diante. Nesse sistema, a 

criança se desenvolve seguindo os padrões existentes, aprendendo a partir dos exemplos e 

reproduzindo esses aprendizados. 

            Na escola C, fizemos as entrevistas com os pais após a primeira reunião de pais com 

professores, no início do ano letivo. Dos cinco pais/responsáveis entrevistados, havia quatro pais e 

uma mãe, fato que nos chamou atenção. Alguns pais informaram que as mães precisavam ir muito 

cedo para o trabalho e eles tinham mais flexibilidade.  

Os relatos foram diversos, por um lado, dois dos pais e a mãe se mostraram muito 

comprometidos com a escola e com a vida escolar dos filhos. Eles participam das reuniões e 

entendem que são corresponsáveis no processo de aprendizagem das crianças, no 

acompanhamento dos deveres de casa e em assegurar a presença dos alunos na escola. Um dos 

pais, inclusive, já participou do conselho escolar e da APM.  
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Por outro lado, dois pais estavam bastante contrariados por estarem ali para a reunião, 

afirmaram que não vivem com as mães das crianças e acreditam que elas é quem deveriam 

participar das reuniões, pois as crianças vivem com elas. Um dos pais não sabia informar a série 

em que a filha estudava, se mostrava muito desconfortável, olhando o celular o tempo todo, 

porque tinha serviço a fazer.  

De corpo franzino, cabisbaixo, poucas palavras, não me olhava nos olhos, e senti o 

distanciamento e a insegurança para conversar e contar um pouco sobre a relação com a escola. 

Assim que outro pai, muito falante e participativo se adiantou a narrar sua preocupação com o 

acompanhamento do filho, aquele se calou completamente, mirando o chão.  

Naquele momento, como um flash, a pesquisa de Lareau sobre o sentimento de 

incapacidade cognitiva dos pais de camadas mais pobres em relação aos pais de classe média 

me veio à mente. O pai não sabia o que falar, como falar, sua sensação de incapacidade 

sobrepairou a reunião. Atendeu ao segundo toque do celular e disse que precisava ir embora. 

Levantou-se e foi para o corredor rapidamente. A realidade encontrava a teoria.  

Outro aspecto importante apontado pelos professores, e diretamente associado a 

dinâmica familiar, diz respeito à dificuldade de algumas famílias de se organizarem em casa 

para assegurar que a criança vá à escola. São várias as situações: crianças mais velhas que levam 

o irmão menor para a creche e não volta para a escola, vai brincar na rua ou volta à casa para 

dormir e, como não tem ninguém em casa, não há quem oriente.  

A mãe que trabalha, sai muito cedo, e a criança precisa se levantar e se arrumar sozinha 

para ir à escola. Às vezes, não há quem cuide dos horários e a criança se atrasa; noutras, a vó 

tem dó de tirar a criança cedo da cama. Enfim, são diversas as situações em que observamos a 

falta de uma rotina organizada que favoreça a presença da criança na escola. 

 Realidade que se conecta com os estudos de Szymanski (2004, p. 8), ao afirmar “que 

situações e dinâmicas entranhadas na relação familiar são dificilmente alteradas e que medidas 

pontuais tendem a não reverter processos incutidos e acumulados no contexto da família.” De 

fato, isso se repete ano após ano, professores relataram que a prática da família não se altera, se 

repete, os alunos faltam e são retidos. 

Voltando aos dados relatados pelas professoras, é possível observarmos que os 

familiares dos alunos mais infrequentes são os que menos participam de reuniões e encontros 

escolares, assim como são os menos responsivos às mensagens encaminhadas pelas agendas 

dos estudantes e pelas ligações da escola.  
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5.4 O Papel das Políticas Públicas Educacionais  

 

 

Essa variável nos levou a uma observação cuidadosa e escuta ativa de educadores e 

gestores com relação ao cenário político e pedagógico das escolas em que são executadas as 

políticas direcionadas à gestão da educação básica. Observamos um pouco da dinâmica 

intraescolar participando de duas reuniões, realizadas pelos gestores e pela coordenação 

pedagógica, com professores e pais, e percebemos, mesmo que pontualmente, as relações que 

se estabelecem entre esses atores, os aspectos organizacionais e o clima da escola onde a gestão 

se materializa. 

Nas entrevistas realizadas com os pais, quando perguntamos a respeito da qualidade do 

trabalho educativo desenvolvido pelos professores e da rotina da escola e atividades propostas, 

pais e responsáveis afirmaram-se satisfeitos com o trabalho que a escola realiza, não teceram 

críticas. O único comentário se referiu ao fato de que seria melhor receber os comunicados das 

reuniões da escola com mais antecedência.  

Ao contrário de críticas, todos os pais entrevistados teceram elogios à escola e 

expressaram contentamento pelo filho estudar ali; dois pais já estudaram na escola 30 anos atrás 

e têm filhos adultos que também já estudaram ali. Essa informação não é trivial, pois estamos 

falando da escola com o maior índice de infrequência da rede municipal de São Paulo, com 

Ideb baixo (4,9) e índices de leitura, escrita e matemática bastante aquém dos desejados, 

segundo as metas estabelecidas.  

A escola retirou, há pouco tempo, grades que cercavam vários espaços de circulação e 

“luta para quebrar o estigma de escola violenta e com pouca capacidade de formar bem o 

cidadão”. Matéria publicada no portal de notícias UOL29, em dezembro de 2017, informa que 

a escola está situada numa região de altíssima vulnerabilidade, no distrito Rio Pequeno.  

Na região, a taxa de homicídios na faixa etária de 15 a 29 anos é de 38,13, segundo 

dados do Mapa da Desigualdade, de 2017, publicado pela Rede Nossa São Paulo30.  

                                                           
29 Disponível em: <educação.uol.com.br>. Acesso em: 20/02/2018 
30 “Ano-base: 2015 Fórmula: Número total de mortes por homicídio de jovens homens com idade de 15 a 29 anos ÷ 
população masculina na faixa etária de 15 a 29 anos x 100.000 Fontes do indicador: SIM (Sistema de Informação sobre 
Mortalidade)/SMS (Secretaria Municipal de Saúde)/ PRO-AIM (Programa de Aprimoramento das Informações de 
Mortalidade)/CEInfo (Coordenação de Epidemiologia e Informação), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), Elaboração: SMUL (Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento) - Departamento de Produção e 
Análise de Informação/ Deinfo Observações: dados atualizados em 18/5/2017.” Disponível em: 
<http://www.nossasaopaulo.org.br/tags/mapa-da-desigualdade>. Acesso em: 25 fev. 2018. 
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Sendo que, na população do distrito da região do Butantã, 22,8% das famílias são 

oriundas de comunidades de baixa renda.  

Relatos do novo gestor, da coordenadora pedagógica e da equipe revelam o esforço e a 

vontade genuína para transformar essa realidade por meio de novas práticas e rotinas de gestão 

junto aos educadores, desde o compromisso com os horários de chegada e saída, a não liberação 

de alunos antes do horário previsto e ações voltadas à comunidade, como o desenvolvimento 

de um grêmio estudantil ativo, assembleias escolares para decisões coletivas, e o fortalecimento 

do conselho escolar.  

O gestor considera que o caminho está no diálogo, na escuta ativa junto à comunidade 

escolar e aos alunos. Sabe que o processo não é fácil, é complexo, lento, mas insistir neste 

caminho mostra-se fundamental para propiciar que os jovens vivenciem o protagonismo 

juvenil, de fato, trazendo-os para o fórum do debate, da inclusão e da participação social. 

Engajados em ações e contextos coletivos que os afetam e na tomada de decisão, implicando-

os no processo de corresponsabilização. Afirma que só assim a escola se tornará espaço de 

desejo para os alunos com sentido e significado.  Essas atitudes e escolhas no modelo da gestão 

democrática dentro da escola são essenciais para que nenhuma escola precise de grades. 

Os relatos apresentados ilustram alguns desafios da gestão educacional e o papel das 

políticas públicas na articulação e rediscussão de diferentes ações e programas direcionados ao 

tema. 

[...] esses devem ter por norte uma concepção ampla de gestão que considere a 
centralidade das políticas educacionais e dos projetos pedagógicos das escolas, 
bem como a implementação de processos de participação e decisão nessas 
instâncias, balizados pelo resgate do direito social à educação e à escola, pela 
implementação da autonomia nesses espaços sociais e, ainda, pela efetiva 
articulação com os projetos de gestão do MEC, das secretarias, com os projetos 
político- pedagógicos das escolas e com o amplo envolvimento da sociedade civil 
organizada (DOURADO, 2007, p. 924). 

Os gestores apontam que a maioria dos educadores é comprometida com o trabalho, mas 

em média 30% deles não se envolvem efetivamente com as ações da escola e seu planejamento 

de aula deixa a desejar, comprometendo resultados de aprendizagem. O papel da equipe gestora 

é crucial no estabelecimento de um clima saudável de trabalho entre os educadores da escola, 

como também no estabelecimento de regras, normas e ações que possam reverter o ciclo vicioso 

da falta de planejamento, que deposita na falta de tempo a ineficácia do trabalho pedagógico.  
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No período de entrevistas, nos foi possível, inclusive, participar de dois momentos muito 

interessantes nas escolas. No primeiro, acompanhamos a primeira reunião de planejamento 

pedagógico da equipe gestora e pedagógica com os educadores do EF I do período matutino. 

No segundo, participamos de uma reunião de boas-vindas, com todos os pais e alunos, para a 

apresentação dos professores, da equipe gestora e pedagógica, dos projetos que serão 

implementados ao longo do ano.  

A conversa se deu no pátio coberto na entrada da escola, e incluiu compartilhar com 

todos os pais e alunos presentes o movimento de greve, que aconteceria em dia específico da 

semana seguinte, seus motivos e esclarecimentos. O educador responsável pelo movimento 

explicitou que o governo paulista quer elevar a contribuição de todos os servidores municipais 

de 11% para 14% e até 18,2%, dependendo do salário.  

 

A importância da participação da comunidade, apontada pelo gestor e pelos educadores 

e constatada em nossa visita à escola, é comprovada por evidências de alguns estudos. Nesse 

caso, além de acompanhar a apresentação da proposta do projeto político-pedagógico da escola, 

observamos o papel importante da escola em compartilhar, de modo transparente e 

participativo, questões gerais que afetam a sociedade como um todo e a vida dos professores 

que atuam com seus filhos.  

Segundo estudos compilados no site Caminhos para melhorar o Aprendizado31,  

A crença de que a participação da comunidade escolar é importante para melhorar 
a qualidade da escola é corroborada por evidência empírica. Algumas evidências 
mostram que o aprendizado dos alunos é maior nas instituições em que os 
professores participam da elaboração do plano pedagógico e os diretores são mais 
abertos às sugestões e propostas da sociedade. 

                                                           
31 Este site nasceu com os seguintes objetivos: apresentar aos pais, gestores, professores, especialistas e comunidade 
caminhos para melhorar o aprendizado a partir de produções científicas e disponibilizar esse conhecimento para que ele 
seja útil para a sociedade refletir sobre as políticas públicas e sua eficácia. Esse trabalho teve início em 2007, no âmbito 
da Comissão Técnica do Todos pela Educação, coordenada por Viviane Senna. Em 2009, o economista Ricardo Paes de 
Barros assumiu o desafio de coordenar o projeto, que envolveu 17 pesquisadores de quatro renomadas universidades 
brasileiras (Fundação Getúlio Vargas (SP), Universidade Federal de Minas Gerais, Ibmec-RJ e Universidade de São 
Paulo-USP). O trabalho centrou sua atenção nos fatores que estão sob controle das escolas e das Secretarias de Educação 
e que são determinantes do aprendizado dos alunos, expresso na Meta 3 do Todos pela Educação. A intenção deste 
trabalho é contribuir para o desenho de políticas mais efetivas na promoção do aprendizado dos alunos, identificando – e, 
quando possível, mensurando – a magnitude dos seus impactos. Apenas os estudos que contavam com uma base empírica 
sólida (uma amostra de pelo menos 2 mil pessoas ou 100 escolas/sistemas educacionais) foram selecionados pelos 
pesquisadores que observaram, além da qualidade do resultado da política implementada, a qualidade do próprio estudo). 
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Outra oportunidade que nos possibilitou observar a dinâmica intraescolar e as relações 

entres os atores e que influenciam a gestão da educação no contexto escolar, foi a reunião de 

gestores e coordenação com os educadores. A condução e interação mostrou-se positiva, porém 

percebemos o esforço da coordenação e gestão na discussão de alguns encaminhamentos e o 

desconforto e certa tensão no processo.  

Um exemplo ocorreu em relação às faltas abonadas a que os professores têm direito. O 

convite do gestor era no sentido de que evitassem fortemente abonar faltas em dias de reposição 

das aulas que seriam realizadas aos sábados, segundo a organização do calendário letivo, 

considerando as emendas de feriado. Agregada a essa situação houve o tema de substituição do 

professor que faltou naquele dia/aula por um professor que, porventura, estaria em hora 

pedagógica fora de aula e poderia substituí-lo, pois, nesse caso, os alunos não seriam 

dispensados.  

Fato que gerou polêmica, pois percebemos um desgaste da coordenação que 

rapidamente quis concluir e concordar que a medida adotada seria a de que não houvesse 

substituição, e os alunos serem dispensados. Uma professora, mais lúcida quanto ao processo, 

sugeriu não fechar a questão e retomar o diálogo em outro momento, para melhor ponderação 

e aprofundamento,  

Percebemos o conflito, o mal-estar e o desejo de evitar confrontos com os professores 

e, com isso, adotar uma saída mais fácil, mas que não privilegia o alcance de melhores 

resultados de aprendizagem com alunos. Ao mesmo tempo em que abre brecha para colegas 

faltarem, pois sabem que outro o substituirá. Uma situação bastante complexa para gestores e 

educadores levarem para o fórum de debate de modo que todos sejam implicados nas 

consequências da decisão.  

Ao encontro deste fato, temos os resultados do levantamento da fiscalização do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), publicada em julho de 2017,32 pelo Jornal Folha 

de São Paulo, indicando que os professores da rede municipal de São Paulo faltam 36,5 dias 

por ano (dados referentes a 2015), lecionam em média apenas 113,5 dias/ano, pouco mais de 5 

meses. A matéria afirma ainda que o motivo principal do absenteísmo do professor está 

relacionado a problemas de saúde e que as informações foram obtidas diretamente com a 

SMESP. 

                                                           
32 SALDANHA, Paulo. Ausência de professor da rede pública chega a 30 dias no estado se São Paulo. In: Folha de São 
Paulo. 07/2017. Disponível em: <http://www.nossasaopaulo.org.br/noticias/ausencia-de-professor-da-rede-publica-
chega-30-dias-no-ano-no-estado-de-sp>. Acesso em: 9 mar. 2018. 
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Aqui, vale adentrarmos num tema essencial da gestão da educação: a importância dos 

Conselhos Escolares. Os Conselhos se constituem como estratégia inclusiva e de maior 

participação na gestão escolar, envolvendo todos os atores na dinâmica e na tomada de decisão 

na escola. O Conselho Escolar é órgão consultivo e deliberativo, responsável por coordenar as 

atividades pedagógicas, administrativas e financeiras da unidade educacional.  

Em 2004, a Secretaria de Educação Básica, do Ministério de Educação, mediante 

portaria 2.896/2004, criou o Programa de Fortalecimento de Conselhos Escolares com os 

seguintes objetivos:33  

1. Ampliar a participação das comunidades escolar e local na gestão 
administrativa, financeira e pedagógica;  

2. Apoiar a implantação e o fortalecimento de conselhos escolares;  

3. Instituir políticas de indução para implantação de conselhos escolares; 

4. Promover a capacitação de conselheiros utilizando, inclusive, metodologias de 
educação à distância;  

5. Estimular a integração entres conselhos escolares;  

6. Apoiar os conselhos escolares na construção coletiva de um projeto educacional 
no âmbito da escola;  

7. Promover a cultura do monitoramento e avaliação no âmbito das escolas para a 
garantia da qualidade da educação (DOURADO, 2007, p. 935).  

O programa objetiva contemplar vários eixos estruturantes do processo de gestão: a 

democratização da escola pública e a construção da cidadania; o aproveitamento do tempo 

pedagógico; a aprendizagem na escola; o respeito e a valorização do saber e da cultura do 

estudante e da comunidade; a gestão democrática da escola e a escolha do diretor; conselho 

escolar como espaço de formação humana; discussões de financiamento da educação; debate e 

compreensão sobre a educação no campo; conselho escolar e seu papel na relação entre a escola 

e o desenvolvimento com igualdade social; por fim, e muito importante, a discussão dos 

indicadores de qualidade da educação (DOURADO, 2007).  

 

Observamos que os resultados mais significativos acontecem quando as escolas são 

menores, pois o grupo técnico e gestor é menor, há menos pessoas envolvidas, o que facilita as 

                                                           
33 Cf.: DOURADO, 2007. 
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interações, relações e implementação de soluções e decisões para superar as questões que 

surgem.  

Retomando a meta 19 do PNE que estabelece as diretrizes sobre a gestão democrática: 

“Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da 

Educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à 

comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da 

União para tanto.” 

Os Conselhos Escolares se constituem como a arena em que a gestão democrática é 

concretizada dentro da escola. Esta meta nos parece uma das mais difíceis de serem 

implementadas e acompanhadas, pois implica na articulação e congregação de diversos atores 

cujos interesses são variados, têm valores, crenças, compreensões e interpretações distintas 

sobre temas discutidos.  

O desafio de uma boa gestão reside em alinhar as expectativas e as ações que serão 

desenvolvidas por esses atores ao atendimento dos objetivos da escola com foco no aprendizado 

do aluno. O gestor é o articulador desse processo, o regente das iniciativas e processos, focando 

nos resultados de melhor qualidade do aprendizado dos alunos. Logo, considerando este aspecto 

preponderante do papel do gestor escolar, a escolha do diretor assume importância crucial no 

processo.  

 

No Brasil, os sistemas públicos de educação adotam diferentes formas para eleger seus 

diretores. Portela distingue três métodos de seleção:  

[...] por decisão centralizada; por eleições diretas realizadas entre pais e membros 
da comunidade – que podem ou não contar com a participação de funcionários e 
professores –; ou ainda por meio de combinações dessas fórmulas. Outros 
processos, como a realização de provas de seleção ou certificação, não foram 
avaliados.34 

Entendemos que uma gestão educacional eficaz engloba, nas palavras de Portela, o 

“trabalho cuidadoso e assertivo de gestão de pessoas, de processos, da rotina e clima escolar e 

gestão da aprendizagem com foco em resultados eficazes de aprendizagem para os 

estudantes.”35
 Em escolas nas quais o diretor é escolhido dessa maneira, as crianças têm 

                                                           
34 Disponível em: <http://www.paramelhoraroaprendizado.org.br/2007>. Acesso em: 22 fev. 2018. 
35 Disponível em: <http://www.paramelhoraroaprendizado.org.br/2007>. Acesso em: 22 fev. 2018. 
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desempenho melhor do que as das escolas que não adotam esse método, embora a magnitude 

do impacto não seja muito grande.  

 
5.4.1 Serviços públicos e sua correlação com a infrequência de alunos 

 

 

Algumas entrevistas levantaram desafios concernentes a duas iniciativas de oferta de 

serviços de Políticas Públicas do município de São Paulo: o Programa Leve Leite e o TEG, os 

quais, segundo os entrevistados, impactam a dinâmica da gestão escolar e comprometem a 

frequência dos alunos. Por isso nos propusemos a compreender melhor essas iniciativas, o 

contexto e suas possíveis correlações com o problema de faltas.  

 

Em janeiro de 2017, em decorrência da crise econômica, a prefeitura de São Paulo 

comunicou a necessidade de rever gastos e enxugar programas que não atendessem o foco 

central do trabalho pedagógico. Os programas Leve Leite e TEG foram incluídos na lista, além 

da revisão orçamentária voltada aos itens de material escolar e uniformes. 

 

 

Gráfico 21 – Previsão de gastos da Prefeitura de São Paulo para 2017 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo.36 

 

 

                                                           
36 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/01/1849416>. Acesso em: 16 fev. 2018. 
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Leve Leite: Todos os alunos do infantil ao fundamental recebem 2 kg de leite a cada dois meses (crianças de até um ano recebem 
mensalmente)  
Material escolar e uniforme: Benefícios são entregues a estudantes dos ensinos infantil, fundamental e médio  
Gratuidade no transporte: Parte dos recursos para cobrir o passe livre a estudantes de baixa renda sai do orçamento da Educação  
Transporte escolar: Uma van leva e traz diariamente os estudantes para a escola; o serviço é gratuito 

 

Gráfico 22 – Alunos beneficiados por programas da prefeitura de São Paulo (2017) 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo.37 

 

5.4.1.1 Programa Leve Leite 

 

 

Até dezembro de 2016, o Programa Leve Leite, da prefeitura de São Paulo, fornecia 

leite a crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. No início do ano passado, a prefeitura precisou 

rever o orçamento, os gastos e reduzir o fornecimento a crianças de 0 a 6 anos apenas. Esse fato 

gerou indagação por parte de famílias que recebiam o serviço. Abaixo, elencamos os prós e 

contras comunicados pelo município, por meio de matéria do Jornal Folha de São Paulo38.  

Prós: a) permite às famílias economizarem na compra de leite nas despesas mensais; b) 

o leite fornece nutrientes às crianças; c) é um estímulo para que as crianças frequentem as aulas, 

pois o benefício está condicionado ao aumento da frequência escolar.  

Contras: a) o programa tem custo alto: a fim de “atender os 921 mil alunos em 2016 

foram gastos 310 milhões de reais, considerando a entrega de 2 quilos de leite para cada criança 

por mês”; b) não há critérios claros quanto a renda e idade para quem deve receber o benefício; 

c) há médicos que não consideram o leite como um alimento imprescindível a partir dos seis 

anos de idade.  

                                                           
37 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/01/1849416>. Acesso em: 16 fev. 2018. 
38 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/01/1849416>. Acesso em: 01 mar. 2018 
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Numa das escolas, os professores entrevistados depositaram na redução da oferta do 

leite um dos motivos que levaram ao aumento da infrequência dos alunos. No entanto, em nossa 

entrevista, lidamos com dados de 2016, quando o programa ainda estava distribuindo leite para 

alunos do 3º ano, com idades médias entre oito e nove anos.  

Ao apontar esse fator, os professores sinalizaram que certamente a infrequência 

aumentou muito mais em 2017. Ou seja, novamente a escola insistia em depositar o problema 

da infrequência e falta de interesse dos alunos e pais em componentes externos à escola: a 

redução do leite. E a mesma escola atribuiu o problema ao corte do transporte gratuito também. 

 

5.4.1.2 Transporte Escolar Gratuito (TEG) 

 
 

Programa criado em 2001, com o nome Vai e Volta, sofreu mudanças ao longo do 

tempo. Hoje, o TEG é oferecido a crianças de até 12 anos de idade, que moram a dois 

quilômetros da escola e a estudantes que possuem algum tipo de deficiência física ou passam 

por regiões com dificuldades de travessia, como rodovias, córregos, avenidas muito 

movimentadas.  

Em 2017, o orçamento do transporte escolar foi de R$ 217,5 milhões, segundo matéria 

de Rodrigo Gomes, publicada na Rede Brasil Atual,39 os familiares receberam comunicado 

informando que seus filhos que utilizavam o TEG deveriam ser transferidos de escola ou 

ficariam sem o auxílio em 2018. A matéria afirma que houve falta de diálogo com os pais e 

responsáveis, que devem apenas assinar o documento, conforme solicitado.  

Contudo, a transferência seria feita se houvesse vaga, mas não houve qualquer garantia 

de que os estudantes teriam o transporte escolar no próximo ano. A situação mostrou-se bem 

complicada, porque a prefeitura decidiu cortar o TEG de vez, de acordo aos depoimentos 

publicados pela RBA:  

‘Escola mandou um convite pra gente comparecer na escola, pra falar da TEG. 
Chamaram mãe por mãe, pra conversar com a coordenadora da escola. E ela 
comunicou que tinha uma autorização pra assinar de que a gente abria mão do TEG 
pra criança permanecer naquela escola. Se não assinasse, a criança seria transferida 
para uma escola mais perto da nossa casa. Onde tem de passar é um lugar 
desumano,’ explicou Jaqueline. 

                                                           
39 Disponível em: <em http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/27/11/2017>. Acesso em: 01 mar. 2018. 
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Esse problema está longe de acabar. No dia 27 de fevereiro de 2018, motoristas e 

familiares de alunos excluídos do TEG protestaram na regional da Capela do Socorro, na zona 

sul, pois a situação impacta alunos de aproximadamente 40 escolas da região, em média 600 

crianças ainda não haviam retornado às aulas neste ano.  

‘Está mais longe e tiraram meu filho do TEG. Estamos com problema para 
conseguir a vaga dele (no transporte) de volta. Isso afeta muito nosso dia a dia. Ele 
está sentindo falta da escola, porque o irmão dele continua indo normalmente, mas 
ele não’, lamenta o pai. ‘Ele precisa muito voltar a estudar no CEU onde oferecem 
tudo o que ele necessita, do transporte à interatividade’, acrescenta a mãe. 

A falta de transporte escolar e as dificuldades de deslocamento para a criança chegar à 

escola constituem, sem dúvida, um dos problemas principais que impactam a frequência dos 

alunos. Evidentemente que a gestão orçamentária do município precisa estar equilibrada e 

condizente com as contas públicas, no entanto, medidas que possam impedir a oferta do direito 

à educação as crianças e jovens precisam ser revistas e ajustadas adequadamente. E foi isso que 

a prefeitura se propôs a fazer e responder às famílias no dia 5 de março 2018. 

 
 

VI MAPEAMENTO DE BOAS PRÁTICAS QUE CONTRIBUEM PARA A FREQUÊNCIA 

DOS ALUNOS NAS ESCOLAS 

 

 

Identificamos várias iniciativas e práticas para superar o desafio de engajar nossos 

alunos e gerar neles o desejo genuíno de estar presente na escola, de querer a escola e tudo o 

que ela pode lhes oferecer: relações humanas, interação social, desenvolvimento emocional, 

afetivo, cognitivo, aprendizagens, inovação e transformação.  

A etapa de mapeamento de boas práticas nos propiciou conhecer iniciativas fantásticas 

desenvolvidas bem aqui em nossa cidade, nas nossas escolas da rede municipal de São Paulo, 

que, inclusive, fizeram parte da análise de dados de nossa pesquisa e que possuem altos índices 

de frequência de alunos. Constatamos que não precisamos ir muito longe para encontrar 

soluções e caminhos para promover uma mudança estruturante na educação brasileira.  

Observamos que não existe uma fórmula mágica para gerar o desejo e o engajamento 

de alunos para frequentar a escola, sentir prazer de estar nesse ambiente a ponto de brigar com 

a mãe em casa porque não pode se atrasar e não quer perder a atividade de acolhida que a 
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professora faz todos os dias no início da aula. É isso que queremos gerar em nossos alunos: o 

sentimento de desejo genuíno pela escola. Algo que é possível e que muitos educadores estão 

fazendo.  

É necessário trabalho diário, incansável, esforço e dedicação para realizar uma gestão 

focada nos princípios de desenvolvimento pleno do aluno em que ações de gestão e pedagógicas 

priorizem um planejamento com estratégias inovadoras que dialoguem com os interesses 

amplos e diversos desses jovens, refletindo sua maneira de ser, conviver, aprender e produzir 

no século XXI. 

Precisamos nos conectar com as necessidades de desenvolvimento da criança, 

adolescente e ampliar possibilidades de construção de conhecimento a partir do enfoque de uma 

educação integral que, para além do desenvolvimento de competências e habilidades cognitivas, 

possa identificar, desenvolver e fortalecer suas competências afetivas, sociais, e emocionais 

para a vida, promovendo o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo juvenil, 

propiciando uma participação real, concreta dos estudantes nos processos e decisões na escola.  

 

Essas competências são interdependentes e gestores e decisores públicos que 

reconhecem isso tendem a colocar no centro do projeto pedagógico o estudante e as interações 

que ele estabelece com a família, a escola, a comunidade e os demais ambientes sociais. Essa 

ação sistêmica favorece a frequência dos alunos e o sentimento de pertencimento a esse espaço 

social que é a escola. 

 

 
6.1 O Colégio Estadual Chico Anysio no Rio de Janeiro 

 
 

Em 2013, o Colégio Estadual Chico Anysio (CECA), uma escola pública de referência 

no Rio de Janeiro, desenvolveu, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Rio 

de Janeiro e o Instituto Ayrton Senna, um projeto que visa enfrentar problemas do ensino médio 

e encontrar soluções para lidar com o desinteresse dos alunos pelos estudos; a dificuldade de 

conectar disciplinas à vida real e ao mercado de trabalho; a falta de diálogo entre estudantes, 

professores e a comunidade; e, por consequência, a evasão escolar. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o 

MEC divulgaram estudo sobre a trajetória de estudantes e a evasão escolar, revelando que 

12,7% e 12,1% dos alunos matriculados nas 1ª e 2ª séries do ensino médio, respectivamente, 
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abandonaram os estudos entre os anos de 2014 e 2015, de acordo com o Censo Escolar 2016. 

Considerando todas as séries do ensino médio, a evasão chega a 11% do total de alunos nessa 

etapa de ensino.40 

O principal diferencial consiste na implementação da educação integral no ensino 

médio, com o desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos alunos. A prática 

pedagógica e a gestão da escola estão voltadas para desenvolver competências – colaboração, 

curiosidade, persistência, responsabilidade etc. – articuladas com o aprendizado das disciplinas 

regulares.  

 

A dinâmica envolve quatro momentos durante a semana: estudo orientado, projeto de 

vida, autogestão e projeto de intervenção e pesquisa.41 

1. No estudo orientado, um educador da escola ajuda os alunos a aprender a estudar. 
O professor, que pode ser de qualquer disciplina, orienta os jovens sobre como 
buscar informações relevantes, como sintetizá-las. 

2. No projeto de vida, professores se reúnem com grupos pequenos para ouvir 
angústias acadêmicas ou pessoais e para ajudar a traçar metas maiores. O aluno 
faz uma investigação sobre si próprio e depois sobre colegas, a família, a escola e 
a comunidade. 

3. Na autogestão, os alunos ficam livres para fazerem o que quiserem, como 
participar de atividades artística ou corporal, realizar oficinas, estudar para a 
prova.  

4. No projeto de intervenção e pesquisa, todos os alunos da escola são misturados. 
Eles formam grupos independentes de turma ou série e devem, ao longo do 
bimestre, desenvolver um projeto que tenha relação com a vida real. Para isso, se 
mobilizam em torno de um assunto de interesse comum, propõem ideias para 
resolver o problema, planejam e executam o trabalho. Fazem ainda uma avaliação 
do projeto e depois divulgam o resultado. 

Os resultados alcançados foram surpreendentes: os alunos passaram a gostar mais da 

escola e se sentirem parte dela, por meio de uma escuta mais ativa dos professores e da equipe 

escolar, o que levou a um sentimento e postura de maior interesse, confiança e compromisso 

com os estudos e as atividades. Os professores se sentiram desafiados e mais parceiros dos 

alunos no processo de aprendizagem e da interação social. 
 

                                                           
40 Matéria publicada em 22/06/2017 no Jornal O Globo. Disponível em: <g1.globo.com/educacao/noticia/abandono-no-
ensino-medio-alcanca-11-do-total-de-alunos-apontam-dados-do-censo-escolar.ghtml>. Acesso em: 25 fev. 2018. 
41 Educadores explicam o passo a passo o site: <http://innoveedu.org/pt/colegio-estadual-chico-anysio>. Acesso em: 22 
fev. 2018. 
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6.2 Escola Municipal Amorim Lima e as Escolas Transformadoras 

 

 

Outro caso de sucesso de uma educação que pratica a gestão participativa e gera grande 

autonomia nos jovens e na equipe escolar é o Projeto Político Pedagógico Amorim Lima, 

aprovado pelo Conselho Municipal de Educação de São Paulo, como projeto especial da rede 

municipal. O projeto enfatiza a parceria entre escola, família e comunidade, excluindo o modelo 

de escola tradicional, atraindo cada vez mais os alunos para aprenderem e conviverem neste 

espaço de convívio social da escola. A EMEF Amorim Lima tem o menor índice de 

infrequência da rede municipal de São Paulo (0,02%), segundo base de dados da SME.  

O sistema pedagógico implementado pelo Amorim se inspira no ensino da Escola da 

Ponte, em Portugal, em que os estudantes dos diferentes ciclos e séries são responsáveis pelo 

próprio processo de aprendizagem. Não há séries, alunos enfileirados, ou paredes que os 

separam. Ao contrário, eles reúnem-se num grande salão, em grupos de cinco alunos, com 

roteiros próprios de aula para realizar pesquisas e atividades e com o auxílio de professores que 

circulam no salão para apoiá-los sempre que necessário.  

A escola Amorim Lima, assim como outras 17 escolas, faz parte do Programa Escolas 

Transformadoras,42 iniciativa da Ashoka (organização global que reúne empreendedores sociais 

de diversas partes do mundo) em correalização com o Instituto Alana, que identifica, apoia e 

conecta escolas do Brasil e de outros países que já desenvolvem uma educação verdadeiramente 

transformadora, com práticas inovadoras.  

As escolas passam por um rigoroso processo de reconhecimento e, uma vez superada 

essa etapa, são convidadas a engajar-se em uma comunidade com profissionais que 

compartilham do entendimento e visão de que todos podem ser transformadores e agentes de 

mudança: 

[...] o programa enxerga a escola como espaço privilegiado para proporcionar 
experiências capazes de formar sujeitos com senso de responsabilidade pelo 
mundo: crianças e jovens aptos a assumir papel ativo diante das mudanças 
necessárias, em diferentes realidades sociais e amparados por valores e ferramentas 
como a empatia, o trabalho em equipe, a criatividade e o protagonismo. 

                                                           
42 Disponível em: <http://escolastransformadoras.com.br/o-programa/competencias-transformadoras/>. Acesso em: 20 
fev. 2018. 
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No site das Escolas Transformadoras, localizamos 18 escolas-referência no Brasil, 

abaixo algumas delas.43  

 

- Associação Pró-Educação Vivendo e Aprendendo em Brasília (DF), referência em 

Educação Infantil; 

- O Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA), no Campo Limpo, situado 

na zona sul da cidade de São Paulo; 

- Colégio Equipe, na cidade de São Paulo; 

- Colégio Viver, localizado numa grande área verde afastada da cidade, o que garante a 

diversidade e riqueza de sua proposta, na cidade de Cotia (SP), na Granja Caiapiá; 

- Escola Acliméa de Oliveira Nascimento, uma escola pública localizada no município de 

Teresópolis (RJ), no bairro de São Pedro, dentro do complexo do Tiro de Guerra, uma 

região de alta vulnerabilidade social e a mais populosa do município; 

- EMEF Desembargador Amorim Lima, localizada no bairro do Butantã; 

- Escola Amigos do Verde. 

 

 

6.3 Programa Janelas de Inovação 

 

 

O Programa Janelas de Inovação, projeto de parceria entre a Fundação Telefônica Vivo 

e o Canal Futura, é produzido e dirigido por alunos das cinco regiões brasileiras que 

participaram dos projetos Geração Futura Universidades Parceiras e Curtas Universitários. Tem 

o objetivo de “revelar iniciativas educacionais inspiradoras no país”. Em 2017, quatro escolas 

da Rede Municipal de Ensino participaram do programa: Colégio Presidente Campos Salles 

(DRE Ipiranga); o CIEJA Campo Limpo (DRE Campo Limpo); e as Escolas Municipais de 

Ensino Fundamental (EMEFs), Desembargador Amorim de Lima (DRE Butantã) e General 

Júlio Marcondes Salgado (DRE Jaçanã/Tremembé). 

  

                                                           
43 Disponível em: <http://escolastransformadoras.com.br/o-programa/competencias-transformadoras/>. Acesso em; 27 
fev. 2018. 
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A proposta envolve a gravação de 40 episódios, apresentados pela escritora Viviane 

Mosé, em que alunos e a comunidade escolar dessas quatro unidades educacionais 

compartilham suas ações e iniciativas inovadoras que transformam a educação em suas escolas 

e criam engajamento e alegria de aprender, compartilhar, inventar e conviver.44 
 

6.4 EduqMais 
 

 

Em 2015, o projeto piloto do EduqMais45, realizado em parceria com a Fundação Lemann 

e o MGov (empresa de consultoria especializada em gestão de políticas públicas e impacto social) foi 

aplicado a dois mil pais de alunos do 6° e 7° ano do EF de 47 escolas públicas nos estados do 

Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro, com 145 turmas de alunos matriculados nos 6º e 7º anos do EF 

público. O objetivo consistiu em estimular a participação das famílias, conscientizar os pais de seu papel na 

interação com os filhos e para que se sentissem seguros neste processo.  

Os pais ou responsáveis cadastrados participaram gratuitamente e receberam mensagens e 

atividades sugeridas através de SMS. Esta metodologia foi elaborada pela MGov e está disponível para 

todo o Brasil. As mensagens abordaram questões relacionadas ao interesse pelo estudo, como a 

curiosidade e imaginação do adolescente, sugerindo que os pais visitassem livrarias com seus 

filhos para criar o hábito da leitura, além da importância de trabalhar em equipe, propondo atividades 

conjuntas em família para desenvolver nos filhos esta habilidade.  

Ao final do projeto piloto, verificamos se os objetivos centrais: “aumentar o 

engajamento dos pais na educação de seus filhos em casa, para que pudessem apoiar o 

desenvolvimento de habilidades não cognitivas, e que pode ser evidenciado por mudanças no 

comportamento dos filhos”, foram alcançados. Alguns resultados alcançados foram 

disponibilizados pelo MGov: 

O envio das sugestões de atividades teve efeito positivo sobre o engajamento dos 
pais. O efeito na percepção de engajamento dos próprios pais equivale a 85% do 
efeito necessário para mover uma família de um domicílio com renda de até um 
salário mínimo para um domicílio com renda entre um e três salários mínimos. A 
percepção dos alunos reforçou o efeito encontrado na percepção dos pais. Os 
alunos cujos pais receberam as sugestões de atividades declararam que os pais as 
realizaram com maior frequência do que os alunos cujos pais receberam apenas os 
fatos. 

                                                           
44 Disponível em: <http://janelasdeinovacao.org.br/projeto.html>. Acesso em: 17 fev. 2018. 
45 Disponível em: <http://mgovbrasil.com.br/bibliotecas/eduqmais-2/>. Acesso em: 20 out. 2017. 



91 

 

Esse tipo de iniciativa se revelou muito eficaz, pois chama atenção dos pais de modo 

simples e rápido, bastando que utilizem o celular para acessá-la. Projetos dessa natureza são 

mecanismos que promovem uma comunicação ágil e simples, impactando positiva e 

rapidamente a dinâmica e os comportamentos familiares, provocando maiores conexões e 

interações entre pais e filhos, o que contribui no desenvolvimento da criança.  

 
 

6.5 Iniciativas Internacionais 

 

 

Identificamos uma política de atendimento desenvolvida e implementada pelo 

Departamento de Educação da Província de Nova Escócia no Canadá: Be There – Student 

Attendance and Achievement (Esteja lá: Presença e conquista do aluno!).46 Segundo pesquisa 

de qualidade de ensino realizada pelo Departamento de Educação e Desenvolvimento Infantil 

da instituição, a maior influência na aprendizagem e ensino dos estudantes está associada a boa 

qualidade do trabalho pedagógico, bons professores e tarefas que motivem os alunos.  

Para isso, os pesquisadores compreendem que é necessário um trabalho intenso de 

engajamento estudantil, que gere presença escolar. Os dados apresentados na pesquisa mostram 

que 37% dos alunos do EF faltam, no mínimo, 16 dias ou mais no ano; 20% de turmas do EF 

I; e 32% de alunos de Ensino Médio também fazem parte dessa realidade. 

 

                                                           
46 Disponível em: <https://www.ednet.ns.ca/education-actionplan>. Acesso em: 22 fev. 2018. 
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Gráfico 23 – Infrequência de estudantes (Percentual de alunos com relação à média de dias que faltam por série) 

Fonte: Relatório 2017, do Departamento de Educação da Província de Nova Escócia, no Canadá: Be There - 

Student Attendance and Achievement. 

 

 

O plano de ação elaborado pelo departamento de educação tenta motivar os alunos e 

aumentar a presença escolar, a partir de um currículo inovador e ambiente escolar inclusivo, 

propondo algumas ações: 

 

 

a) “abordar aluno com problemas de comportamento desde a primeira percepção dessas 

questões; 

b) aumentar programas de inclusão social e apoio a famílias necessitadas; 

c) focar nas necessidades específicas de cada estudante; 

d) implementar programas flexíveis e opcionais que possam incluir diferentes 

oportunidades acadêmicas para os alunos; 

e) promover mais programas que façam o aluno colocar “a mão na massa”, que 

aproximem a escola de questões básicas e necessárias da comunidade, programas 

relacionados a perspectivas de futuro e carreira, além de igualdade e consciência 

cultural.” 

Além disso, o Departamento de Educação da província de Escócia, propõe um guia de 

desenvolvimento de políticas de presença, abordando quatro princípios fundamentais: o 
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primeiro, apoiar o sucesso e a realizações estudantis; compartilhar responsabilidades, avaliar as 

situações, buscando profissionais especializados que possam orientar os educadores, pais e a 

comunidade, de modo a responder da melhor forma às necessidades de cada caso; e o quarto 

princípio diz respeito à aplicação de políticas públicas que atendam a equidade e justiça com 

todos os alunos. 

Dessa forma, os professores e outros trabalhadores da escola devem se certificar de que 

os estudantes se sintam seguros no ambiente escolar e valorizados e aceitos como são. Para a 

concretização desses princípios nas escolas, o Departamento de Educação da Nova Escócia 

investe na aplicação sistemática de boas práticas, que consistem em: 

 

a) intervir cedo quando o aluno começar a faltar; 

b) construir relações e comunicar-se regularmente com os familiares; 

c) criar programas de tutorial para ajudar alunos com dificuldade de comparecer às 

aulas; 

d) trabalhar junto com outros parceiros da comunidade para identificar os motivos 

reais da ausência dos alunos, para poder ajudar; 

e) engajar os alunos e conversar sobre essas ausências; importância de comparecer à 

aula e compreensão de porque faltam tanto; 

f) apoio sistemático nos anos de transição na escola e criação de programas que 

estimulem alunos que têm boa presença. 

 

A proposta do Departamento de Educação canadense vem ao encontro das 

recomendações que gestores e educadores brasileiros levam para os pais e comunidades, 

conforme discutimos anteriormente. A importância da atitude proativa da família na relação 

com a escola reflete diretamente na presença escolar das crianças. É dever dos pais assegurarem 

que os filhos frequentem as aulas. Se pais e estudantes estão tendo dificuldade, a escola deve 

oferecer auxílio e apoio à família. 

 

A dinâmica de acompanhamento e apoio propostos pelo Departamento de Educação da 

Nova Escócia, em caso dos alunos mais novos, que dependem dos pais para irem à escola e 

percebendo-se que a família está com dificuldades, busca envolver outros pais da comunidade, 

professores, ou grupo de pais e mestres convidados a dialogar e se aproximar da família para 

apoiar nas dificuldades. É uma dinâmica que produz efeitos interessantes na aproximação entre 

famílias e no diálogo e apoio frente desafios comuns: cria-se uma rede cidadã de apoio e 



94 

 

convivência social muito consistente e que gera um sentimento coletivo de pertencimento, 

confiança e amizade.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao iniciar este estudo tinha como hipótese algumas relações entre o tema escolhido, a 

infrequência, e possíveis causas que impactariam esta variável: a família e as Políticas Públicas 

Educacionais.  

A trajetória de pesquisa percorrida nesse estudo nos mostrou, num primeiro momento, 

que a média geral de infrequência dos alunos de 3º ano do ensino fundamental da rede municipal 

de São Paulo, 5,79%, não é um percentual alto. Porém, quando analisados os dados dos 98 

distritos do município identificamos uma oscilação relevante na variação do percentual de 

infrequência, de 1,60% no distrito do Pari, a 8,57% no distrito do Limão, por exemplo. Esta 

disparidade conduziu a análises detalhadas das escolas de todos os distritos da rede e a 

estratificação dessas informações revelou o cenário onde o problema da infrequência está 

instalado. Dentre as dez escolas analisadas com maior e menor infrequência, encontramos 

índices entre 1,32% e 14,37%, índice altíssimo em uma escola da regional Butantã no distrito 

Rio Pequeno.  

              A análise revela ainda que os dez distritos com os melhores índices de frequência escolar 

não seguem a regra da pobreza e desigualdade dos bairros e/ou regiões da cidade. A infrequência 

não se concentra somente nas regiões mais pobres da cidade, mas em bairros como Ipiranga e 

Pinheiros com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) médio de 0.8% cuja 

renda per capita é de três a dez vezes maior que a da Cidade Tiradentes, R$516,64, e 

apresentam índices de infrequência mais altos que Cidade Tiradentes (7,71%) com nível 

socioeconômico muito inferior. Essas constatações reforçam o entendimento de que o nível 

socioeconômico das regiões e distritos não apresenta e/ou impacta objetivamente a infrequência 

dos alunos.  

             Ao retomar às perguntas iniciais, que mobilizaram esta pesquisa sobre os possíveis fatores 

que atuam para a infrequência escolar; as variáveis família e políticas públicas educacionais, 

verificamos que realmente impactam a frequência dos estudantes. Constatamos com este estudo que 

Educadores e gestores afirmam que a ausência da família fragiliza a parceria no trabalho 

educativo e que a maioria dos alunos ausentes pertence a este grupo familiar. 
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               Ao mesmo tempo que a escola se esforça em se aproximar da família, a relação entre 

as duas instituições pode ser bastante tensa, desgastante e complicada, quando especialmente a 

escola pressiona fortemente as famílias para assumir suas responsabilidades. Esta atitude mais 

rigorosa da escola pode garantir algum sucesso na frequência dos alunos, porém, este tipo de 

postura não necessariamente se traduz em compreensão genuína quanto ao papel dos 

pais/responsáveis no processo de desenvolvimento da aprendizagem da criança. 

              Para que família e escola se tornem parceiras, de fato, no processo de desenvolvimento 

educativo, social e humano, as famílias precisam assumir sua corresponsabilidade na implementação 

das ações, participando efetivamente do que acontece dentro da escola, esforçando-se para se 

aproximar e interagir. Para tanto, as famílias precisam se sentir acolhidas pela equipe escolar, serem 

ouvidas, consideradas verdadeiramente a partir de sua realidade, sua história e seu contexto social. 

Como aliás fica explícito nos artigo 5º da LDB assinalados nesta pesquisa: Inciso III do art. 5 – zelar, 

junto aos pais ou responsáveis pela frequência na escola; inciso VI – articular-se com as famílias e a 

comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; inciso – VII informar os 

pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de 

sua proposta pedagógica; inciso VII – informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o 

rendimento dos alunos, bem como sobrea a execução de sua proposta pedagógica.(LDB, 1996). 
Outros aspectos pertinentes sobre a variável família dizem respeito às instabilidades e 

desorganizações familiares que geram impactos na frequência e aprendizagem de alunos, 

atrapalhando o processo educativo. Conforme afirma Lahire (1997, p. 26), “as regras de vida 

estritas e recorrentes, os ordenamentos, as disposições domésticas produzem estruturas 

cognitivas ordenadas, capazes de colocar ordem, gerir [...]”, todavia, se a criança não tem isso 

em casa, é a escola quem vai ajudá-la a aprender a se autogerir.  

As fragilidades reais do dia a dia de famílias, caracterizadas pela falta de ordenamentos 

e rotinas que promovam a regularidade das atividades domésticas com os filhos, podem gerar 

insegurança e instabilidade nos processos de adaptação e inserção social e escolar dos alunos, 

o que também pode contribuir para a infrequência dos alunos.  

A escola assume papel fundamental no processo de desenvolvimento dos alunos e deve 

ser um lócus privilegiado para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, além das 

cognitivas, oferecendo condições aos alunos de aprender e se autoconhecerem, compreender 

como manifestam seus sentimentos e emoções para buscar identificar mecanismos que possam 

ajudá-los a imprimir uma dinâmica mais saudável em sua vida, na escola e fora dela. Além 

disso, vinculada a essas ações de desenvolvimento integral do aluno, é essencial a articulação 

da escola com os organismos de apoio a famílias e alunos por meio do Conselho Tutelar e outros 
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órgãos da Secretaria de Educação, como o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para 

Aprendizagem (NAAPA).47 

Nesse sentido, a escola é a promotora do movimento de “chamada” às famílias, e o faz 

bravamente, lutando de todas as maneiras para levar a família para dentro da teia escolar e 

promover uma gestão democrática eficaz, que promova um projeto político-pedagógico 

coletivo e favoreça a inclusão e a coexistência das diferenças; a igualdade e a promoção de 

direitos; a inovação e a abertura para novos conhecimentos e saberes; a autonomia e a 

corresponsabilidade dos estudantes na construção do conhecimento individual e coletivo.  

Em relação a outra variável desse estudo, a implicação das Políticas Públicas na 

infrequência dos alunos, não encontramos uma política estruturada e abrangente que apoie as 

escolas, educadores e gestores, a combater a infrequência escolar sistematicamente e que 

poderia contribuir significativamente para o processo de desenvolvimento da aprendizagem e 

melhores resultados educacionais. Sobre as implicações na frequência dos alunos considerando 

a gestão democrática na escola, os diretores e professores entrevistados apontam que o caminho 

está no diálogo e na escuta ativa junto à comunidade escolar e aos alunos e no trabalho conjunto. 

Sabemos que o processo é complexo, lento, mas insistir neste caminho mostra-se fundamental 

para propiciar que os alunos vivenciem o protagonismo juvenil trazendo-os para o fórum do 

debate, da inclusão, do engajamento em ações e contextos coletivos na tomada de decisão, 

implicando-os no processo de cor responsabilização. E isso começa desde os primeiros anos do 

Ensino Fundamental. 

           Essas atitudes e escolhas no modelo da gestão democrática dentro da escola são 

essenciais para atrair e manter os alunos na escola, engajados no processo educativo e em seu 

desenvolvimento humano e social. Outros aspectos foram apontados pelos sujeitos dessa 

pesquisa como fatores que engajam a participação das famílias e influenciam diretamente na 

frequência dos alunos: 1.  A importância da participação da comunidade em conhecer a proposta 

do projeto político-pedagógico da escola e participar da sua implementação; 2. A transparência 

                                                           
47 “A proposta de trabalho dos Núcleos de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem (NAAPA) foi instituída 
considerando três objetivos: 
• articular e fortalecer a Rede de Proteção Social no(s) território(s); apoiar e acompanhar as equipes docentes e gestoras 

no processo de ensino-aprendizagem dos(as) educandos(as) que apresentam impasses no processo de escolarização 
decorrentes de suas condições individuais, familiares ou sociais que impliquem em prejuízo significativo no processo 
de ensino-aprendizagem; realizar, no NAAPA, avaliação multidisciplinar e multiprofissional dos(as) educandos(as), 
mediante análise da solicitação da equipe gestora. Avaliação que é realizada com vistas à compreensão dos fatores 
que prejudicam o processo educacional, que incorpora a análise da vida escolar, das condições de vida dos(as) 
educandos(as), entre outros fatores. 

A atuação do NAAPA busca criar e potencializar condições de enfrentamento das problemáticas vividas nas Unidades 
Educacionais no que se refere às questões que prejudicam o processo de aprendizagem dos(as) educandos(as).” Disponível 
em: <http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Home>. Acesso em: 20 fev. 2018. 
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no compartilhamento das informações, dos acontecimentos da escola, dos problemas que 

professores e servidores vivem que afetam suas vidas e a comunidades escolar como um todo, 

e, 3. A realização dos Conselhos Escolares que se constituem como espaço privilegiado para 

concretização de uma gestão democrática envolvendo equipe gestora, professores, alunos e 

família.  

 
A trajetória desta pesquisa se encerra com a identificação de exemplos concretos e 

exitosos de escolas e ações gestoras que ousaram fazer uma educação sem paredes e sem grades 

e que conseguiram reduzir a infrequência dos alunos a 1% e 2%. Para tanto, ousaram fazer uma 

escola inclusiva, pautada no respeito, na participação social ativa das famílias, alunos e 

comunidade escolar em que todos podem ser agentes transformadores de mudanças necessárias 

e que promovam o desenvolvimento humano e social.   
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ANEXO A – MEMORANDO/ CIRCULAR Nº 003/2017-SME-G, DE 21 DE MARÇO DE 

2017 
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ANEXO B – ROTEIROS ABERTOS DE ENTREVISTAS COM PROFESSORES, PAIS E 

GESTORES 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM PAIS, PROFESSORES E GESTORES 
ESCOLARES 

PESQUISA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO E POLÍTICAS 
PÚBLICAS – FGV/SP 

 

Abordagem para as entrevistas 

 

 

• Pretende-se realizar entrevistas com os professores das turmas de 3º ano da escola, 

diretor e pais/responsáveis de algumas escolas da rede, considerando: escola com 

maior percentual de infrequência e escola, do mesmo distrito, com menor percentual 

de infrequência. A viabilidade da realização desta etapa de estudo qualitativo amostral 

dependerá da disponibilidade dos atores para as entrevistas.  

 

• Questões que norteiam a conversa com os pais, professores e gestores. A proposta é 

interagir por meio de um roteiro aberto.  

Com Professores 

1. Como percebe os motivos que levam o aluno a faltar? Por que faltam? 

2. Como é a relação da família com a escola? 

3. O que favorece esta relação ou a afasta? 

4. Como observa a relação dos pais com os filhos? 

5. Como acredita que a escola pode ajudar os pais a se engajarem, a se sentirem mais 

ativos no processo? 

6. Que ações a escola desenvolve para atrair, envolver os pais/responsáveis no 

processo de escolarização e aprendizagem dos filhos? A coordenação e gestão da 

escola apoiam vocês? 

7. Que outros aspectos, ideias, percepções gostaria de partilhar? Como se sente neste 

processo? 
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Com Pais 

• Questões que serão levadas aos pais: 

1. Como é sua relação com a escola? 

2. Como você ajuda seu filho com as coisas da escola? 

3. Por que seu filho às vezes falta à escola? O que acontece? 

4. O que você gostaria que a escola fizesse de diferente, ou fizesse mais? 

5. Que ideias, sugestões você daria para escola para ajudar você a ficar mais 

próxima(o) e participar mais? Como se sente no processo? 

 

Com gestor e coordenação das escolas 

1. Quais os principais desafios que percebe com relação a falta dos alunos? 

2. Como é a relação da família com a escola? 

3. O que favorece esta relação ou a afasta? 

4. Como percebe a relação dos professores com os pais? E com os alunos? 

5. Como acredita que a escola pode ajudar os pais a se engajarem, a se sentirem mais 

ativos no processo? 

6. Que ações a escola desenvolve para atrair, envolver os pais/responsáveis no 

processo de escolarização e aprendizagem dos filhos? 

8. Em termos de política pública e serviços da SME, o que ela oferece a escola, a 

gestão, como contribui ou não...  

9. Que ideias, percepções gostaria de partilhar? Como se sente neste processo? 
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ANEXO C – TERMO DE REFERÊNCIA (TR) 
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