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Resumo 

 
Um dos problemas apontados por gestores escolares e por especialistas da rede 

pública de ensino refere-se ao alto índice de absenteísmo docente. Após problematizar 
essa temática, apresento alguns resultados de pesquisa que investigou as ausências dos 
professores na sala de aula, bem como as ações utilizadas para solucionar tais ausências. 
Efetuou-se registro diário sistemático das ausências dos docentes anotando-se as 
diversas formas institucionais para supri-las. Foram acompanhadas 13.448 aulas ao 
longo de 200 dias letivos e obtidas informações também sobre a frequência e o 
rendimento escolar dos alunos do ensino fundamental ciclo II de uma escola pública da 
rede estadual. O foco privilegiado nesta comunicação é a possível relação entre 
freqüência e rendimento escolar com as ausências dos professore, sugerindo 
incompatibilidade entre o que é oficialmente registrado e o que é observado diariamente 
na escola 
 
Palavras-chave: rendimento escolar; frequência escolar; organização escolar. 
 

1. Introdução  

 
  A escola pública ainda hoje ocupa destacada importância na sociedade 

contemporânea. Isto se revela por diversos indicadores uma vez que todas as populações 

valem-se, direta ou indiretamente, de seus serviços. Como primeiro ponto, note-se, a 

função social primordial da escola como preparo das gerações sempre renovadas para 

acesso ao saber sistematizado acumulado pela humanidade, com as crianças e 

adolescentes frequentando obrigatoriamente por um longo período de suas vidas, 

conforme aponta Jackson (1996), pois, afora a família, é na escola que as crianças mais 

ocupam o seu tempo. Supõe-se, com isso, que essa instituição possibilita seu ingresso 

no mundo da escrita e do conhecimento sistematizado. Entretanto as escolas têm sido 

também, principalmente nos últimos vinte (20) anos,  

fonte de inúmeros questionamentos por parte de pais, alunos, sociedade e imprensa em 

geral quanto ao cumprimento desses serviços prestados por elas. 

 Dentre os mais variados questionamentos, merece destaque os referentes aos 

resultados de aprendizagem desses alunos expressos nos indicadores oficiais de 

desempenho e promoção. O que esses números apresentados indicam? Revelam apenas 
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uma promoção para a série seguinte pautada principalmente na frequência desses alunos 

ao longo do ano letivo? Constituem dados de efetiva aprendizagem? Essas são questões 

que orientam este texto, mas abordadas em uma pesquisa maior em que se abordou esse 

foco entre outros aspectos relacionados à realidade educacional.   

 Neste artigo, busco destacar os indicadores finais do ano letivo de 2006 

referentes à frequência e ao rendimento escolar em uma escola pública paulista. 

Posteriormente busco uma possível relação entre esses indicadores, qual seja, as 

ausências dos professores titulares das disciplinas e as formas encontradas por uma 

escola para se organizar e  suprir essas ausências. Para abordar tais aspectos utilizo dois 

argumentos. O primeiro deles se refere ao fato de que ao analisarmos isoladamente os 

indicadores de frequência e rendimento escolar dos alunos mediante as regras formais, 

tais números fornecem a aparência de que essa escola, segundo a legislação vigente, 

pode ser considerada uma escola de sucesso.  

 Num segundo argumento são analisados os indicadores de frequência e 

rendimento escolar dos alunos relacionando-os com as ausências dos professores 

titulares das disciplinas e as formas-- regidas pelas regras formais, informais e não 

formais-- encontradas pela escola para suprir essas ausências construindo assim um 

cenário, no mínimo, questionador quanto à fidelidade dos indicadores encontrados e 

efetivo aproveitamento de aprendizagem. Além de questionador, muito pouco 

pesquisado. 

 

2. Situando o problema e questões metodológicas  

 

Vários autores no exterior (Hutmacher, 1995; Lima, 2003) e no Brasil (Sampaio, 

2004) já trouxeram reflexões sobre as características das escolas segundo os princípios 

de organização burocrática conforme propostos por Weber (1976) como tipo ideal das 

instituições da sociedade moderna. São autores que apontam a inescapável necessidade 

organizativa das redes escolares que abrangem milhares de professores e milhões de 

alunos, pois tal gigantismo exige o uso de certos princípios de racionalidade para seu 

efetivo funcionamento, sua organização e controle. 

 Dentre os princípios se destaca, para esta comunicação, o funcionamento 

mediante regras nas instituições. Dentro do contexto de funcionamento e consequente 

cumprimento de regras para o funcionamento racional da instituição, apresento as regras 
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básicas que regem três componentes importantes nesta comunicação: as ausências dos 

professores, a frequência e o rendimento escolar dos alunos. 

 Paralelamente temos a divulgação, no Brasil, das idéias sobre a organização do 

modelo anárquico composto por regras informais e não formais apresentadas por Lima 

(2003). As regras não formais podem abranger áreas de atuação não regulamentadas 

formalmente ou tornar a forma operativa ou interpretativa das regras formais vindas de 

fora para a escola. As informais são ainda mais circunstanciais, são produzidas ad hoc 

para solucionar questões específicas produzidas e partilhadas por pequenos grupos e 

mais difíceis de serem detectadas (LIMA, 2003, p.53-54).   

 Ao analisarmos as possibilidades legais de afastamento do professor da sala de 

aula, deparamo-nos com uma ampla variedade de opções, amparadas por emendas, leis, 

decretos, portarias, resoluções e pareceres federais ou estaduais. Contudo, a maioria dos 

afastamentos ocorridos durante a pesquisa, enquadra-se basicamente em alguns 

conjuntos legais, sejam eles Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 9394 

de 1996), Estatuto do Magistério (lei complementar 444 de 1985), a lei 500 de 1974 que 

rege os professores não titulares de cargo e o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 

do Estado (lei 10261 de 1968) que rege os professores titulares de cargo. 

 Existem muitas possibilidades legais de afastamento do professor da sala de aula 

relacionadas à prestação de serviços em outros departamentos da Diretoria de Ensino, 

disputa ou ocupação de cargos políticos, acompanhamento de familiares a tratamentos 

de saúde entre outros. Porém, dentre essas múltiplas possibilidades legais de 

afastamento previstas, destaquei, neste estudo, apenas as que aconteceram ao longo do 

ano de 2006, chegando a um total de dezoito diferentes tipos de afastamentos. 

 Registrou-se, diariamente, de 13/02/06 a 22/12/06 (100% do ano letivo) toda e 

qualquer ausência dos professores titulares nas aulas previstas e os mecanismos 

utilizados pela escola para se reorganizar quantificando essas ausências e os motivos das 

mesmas. Para tanto foram construídos instrumentos específicos testados previamente. 

  Quanto à frequência dos alunos, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394 de 1996 (BRASIL, 1996) regulamenta que o aluno da educação básica 

deve apresentar um mínimo de setenta e cinco por cento de frequência do total de aulas 

previstas para aquele ano letivo para sua promoção para a série seguinte. No caso dos 

alunos envolvidos nesta pesquisa, os mesmos poderiam ausentar-se em até duzentos e 

oitenta aulas que estariam cumprindo as exigências mínimas quanto à frequência para 

sua promoção para a série seguinte. Na prática nenhuma destas duzentas e oitenta 
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ausências precisava ser justificada, pois, salvo um ou outro caso, a escola percebia 

apenas o elevado número de ausências do aluno durante a realização do Conselho de 

Classe e Série. 

 Ciente, mesmo que de modo tardio, do elevado número de ausências do aluno, a 

escola, em geral, busca o contato com os pais ou responsáveis pelo aluno e, dada a 

proximidade de datas entre o Conselho de Classe e Série e a reunião de pais, aguarda-se 

a realização da mesma para comunicar ao pai que seu filho tem elevado número de 

faltas. Caso os pais ou responsáveis por esse aluno não compareçam à reunião, cumpre-

se a legislação comunicando ao Conselho Tutelar do Município1 que o aluno 

praticamente não frequenta as aulas e seu responsável legal não compareceu  à escola 

para justificar essas ausências. 

 Tal procedimento apenas cumpre a legislação, pois, por ser sabidamente 

demorado o atendimento desses casos junto ao Conselho Tutelar, novamente o aluno 

permanece fora da escola e, quando retorna, suas chances de ser aprovado foram muito 

reduzidas, pois dificilmente poderá cumprir o mínimo de frequência exigida, levando-o 

à evasão escolar ou retenção na mesma série.  

Mediante a observação diária de práticas escolares e participando em muitas 

reuniões bimestrais, principalmente as do quarto bimestre onde geralmente se decide 

sobre a promoção ou retenção do aluno, detecta-se que para os alunos do ensino 

fundamental, excetuando-se os das quartas e oitavas séries (séries finais de cada ciclo), 

a frequência do aluno é praticamente o critério decisivo para sua promoção ou retenção. 

 Registrou-se bimestralmente, a partir das fichas individuais dos alunos, a 

frequência e o rendimento escolar desses alunos. Para tanto foram construídos 

instrumentos específicos testados previamente. A pesquisa foi realizada no turno da 

manhã (aliás um turno em que a expectativa de faltas é mais baixa do que no noturno e 

o aproveitamento mais alto) de uma escola de ensino fundamental no âmbito do Ciclo II 

da rede estadual paulista situada da grande São Paulo e subordinada à Coordenadoria de 

Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo (COGSP).  

3. Considerações sobre a frequência e o rendimento dos alunos. 

 

3.1. A freqüência dos alunos. 

                                                 
1 Divisão da administração municipal responsável também pelo cumprimento das determinações do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Esgotadas, pela escola, todas as possibilidades de contato ou 
esclarecimentos aos pais e alunos  principalmente no tocante a freqüência e disciplina dos alunos, é para 
esta instância que são encaminhados os casos não solucionados pela escola. 
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 Neste item abordo, inicialmente, algumas considerações sobre os registros de 

frequência dos alunos. Entretanto, como os registros foram realizados bimestralmente, 

torna-se necessária uma apresentação sintética de algumas ocorrências de cada bimestre 

para a melhor contextualização do ambiente em que tais registros foram realizados. 

 

3.1.1. O primeiro bimestre. 

No 1º bimestre, o quadro de professores titulares foi totalmente preenchido 

apenas no vigésimo sexto dia letivo (23/3). Anteriormente, já haviam sido incorporados 

outros professores em diferentes datas ao grupo de professores titulares.  

Quanto à definição de um quadro horário definitivo para as aulas, o mesmo 

sofreu várias alterações, chegando a um formato considerado definido apenas no 

vigésimo terceiro dia letivo (20/3), principalmente face às necessidades dos professores 

titulares em adequar suas jornadas de trabalho nas diversas escolas em que atuavam. 

O controle de frequência dos alunos foi realizado na primeira semana letiva 

mediante uma lista de alunos por turma e organizada pelo professor coordenador do 

período; porém, a partir da segunda semana letiva, com a dispensa do professor 

coordenador, esse controle ficou a cargo de cada professor. Considere-se também: que a 

lista oficial de cada turma foi organizada pela escola apenas  após trinta dias letivos; que 

os números de chamada de cada aluno foram alterados em função de exclusão ou 

matrícula suplementar de novos alunos; que durante o 1º bimestre não aconteceu 

nenhum dos dez HTPCs previstos - por ainda não haver outro professor coordenador 

para o período e também por nenhum dos outros membros da equipe gestora assumir, 

temporariamente, essa função. Com isto, o único período de tempo em comum não 

existiu, sendo possível apontar que muitos dos registros de frequência dos alunos não 

foram totalmente fidedignos. 

Esse primeiro bimestre também foi pautado por algumas atribuições pedagógicas 

mais formais, como a produção da lista de alunos encaminhados para os projetos de 

recuperação e reforço2, processo de reclassificação3, encaminhamentos de alunos com 

necessidades especiais e preenchimento das fichas individuais dos alunos por parte dos 

                                                 
2 Atendendo a legislação própria, alunos com comprovada dificuldade de aprendizagem ou baixo 
rendimento são encaminhados para o mesmo. Acontece paralelamente aos horários das aulas regulares. 
3 Atendendo a legislação própria, em que  alunos basicamente com defasagem de 2 anos em relação a 
série que estão freqüentando participam desse processo e, se aprovados, são matriculados na série 
correspondente a sua idade. 
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professores coordenadores de turma, por exemplo. Torna-se difícil a tomada de decisões 

fundamentadas com tão pouco tempo de trabalho e sem a realização dos HTPCs. 

Também foi feita, nesse bimestre, a entrega dos Diários de Classe aos 

professores, o que, decerto, consome boa parte do tempo disponível de cada professor 

titular em virtude de seu preenchimento. Sendo o Diário de Classe um documento onde 

são feitos os registros oficiais do professor, mantê-lo organizado torna-se indispensável 

devido a um dos princípios da racionalidade da organização a ponto de, em alguns 

casos, o professor preenchê-lo em sala de aula, enquanto os alunos ocupam-se de uma 

atividade de fixação de conteúdo, como leituras, questionários ou exercícios. 

O professor titular pautado em mecanismos frágeis de controle de freqüência do 

aluno, num quadro-horário há pouco tempo organizado, e num contato ainda reduzido 

com seus alunos, atribuiu conceitos quanto ao rendimento e registrou o número de faltas 

desses alunos. Foi o bimestre em que houve a maior presença de professores eventuais. 

 

3.1.2. O segundo bimestre. 

O segundo bimestre, bem menos atribulado que o primeiro caracterizou-se por 

uma quantidade menor de atribuições próprias da burocracia. No entanto, houve a 

confirmação de que algumas decisões tomadas no primeiro bimestre foram equivocadas, 

tais como o encaminhamento de certos alunos para o projeto de recuperação e reforço 

ou para o processo de reclassificação, pois vários alunos encaminhados para o projeto 

de recuperação e reforço demonstraram, por meio de suas produções, que tal 

procedimento não era necessário e que a maioria dos alunos encaminhados ao processo 

de reclassificação não conseguiu ser aprovada no mesmo. O número de professores 

eventuais diminuiu. Aconteceu o ingresso da nova professora coordenadora do período 

o que, teoricamente, retomaria a realização dos HTPCs, contudo, dentre os dez HTPCs 

previstos para o bimestre, apenas dois (20%) foram realizados. 

 

3.1.3 O terceiro bimestre. 

O terceiro bimestre transcorreu da mesma forma que o segundo, destacando 

somente que, dos doze HTPCs previstos para este bimestre, sete (67%) foram 

realizados, mas poucos foram os momentos de discussão pedagógica e muitos os 

destinados ao cumprimento das regulamentações tais como transmissão de informes, 

preenchimento de relatórios ou organização de Diários de Classe. 
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3.1.4. O quarto bimestre. 

O quarto e último bimestre, assim como o primeiro, foi pautado por muitas 

atividades de cunho organizacional, como, por exemplo, preenchimento definitivo dos 

Diários de Classe, recuperação de registros de atividades de alunos que iniciaram o 

bimestre com o risco de retenção, várias tentativas para a elaboração de um calendário 

de atividades ou eventos que permitissem a entrega até o último dia letivo (22/12) de 

toda a documentação necessária para o fechamento do ano. 

O Grêmio Estudantil4 organizou, com o apoio da direção e da maioria dos 

professores, um campeonato interno de futsal, nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de dezembro, 

a fim de oferecer momentos de descontração aos alunos. Esse evento não estava 

previsto no planejamento escolar; o que se viu foi uma forma mascarada de encontrar 

tempo (05 dias letivos) para preenchimento de documentos, pois poucos alunos 

frequentaram o evento; utilizou-se deles, no entanto, para a contagem de dias letivos e, 

assim, cumpriram-se todas as formalidades por meio de regras informais criadas nessa 

escola nesse momento. 

Na última semana do ano (de 15 a 22/12) nenhum aluno compareceu à escola, e 

assim, os professores que ainda não haviam concluído seus relatórios tiveram tempo 

disponível para isso. Nesse período um dia (19/12) ficou reservado para o almoço de 

confraternização dos professores; outro (dia 20/12) para a entrega dos Diários de Classe 

devidamente preenchidos; dia 21/12 foi reservado para a realização de uma reunião 

pedagógica para a avaliação do trabalho dos professores coordenadores dos períodos e 

as ações desenvolvidas pela escola. Como, segundo os presentes, tudo se desenvolveu a 

contento, deu-se por encerrado o ano letivo, sendo permitido, por uma decisão informal, 

aos professores, assinarem o livro ponto para o dia 22 de dezembro, desde que não 

estivessem em débito com algum documento ou relatório. 

Quanto aos indicadores, é possível observar que analisando a média anual de 

frequência das doze turmas pesquisadas observa-se 83,7% como o menor índice 

registrado e 91,8% como o maior índice encontrado, ambos em sétimas séries. Esta 

variação de 8,1% para as doze turmas sugere, inicialmente, um comportamento ao 

menos parecido de todas as salas no tocante a frequência. 

                                                 
4 Instituição escolar que reúne os estudantes de uma escola para que se organizem na defesa de seus 
interesses e na promoção de atividades educativas, recreativas e culturais. Chama a atenção, o fato de 
apenas no final do quarto bimestre, ser este o único momento em que tal instituição é mencionada. 
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Considerando as médias, por séries, tal hipótese é fortalecida, pois em média as 

quatro quintas séries têm um índice de 88,2%; as quatro sextas séries têm um índice 

médio de 90% e as quatro sétimas séries tem um índice médio de 88,2% ou seja, uma 

variação de apenas 1,8%. 

Interessante, porém, é o fato de que os indicadores médios bimestrais de todas as 

turmas têm o maior índice registrado no primeiro bimestre ainda mais quando nesse 

bimestre todos os mecanismos de controle de freqüência dos alunos mostraram-se 

frágeis como expostos anteriormente. Seriam estes indicadores a confirmação de tal 

fato? 

No segundo semestre sete das doze turmas apresentaram seus piores indicadores 

bimestrais do ano. Entretanto todas as turmas apresentaram quedas acentuadas em seus 

índices e, neste bimestre todos os mecanismos de controle de frequência dos alunos 

mostraram-se sedimentados. O terceiro bimestre por sua vez foi marcado pela 

manutenção ou melhora nos índices bimestrais das quintas e sextas séries (salvo uma 

sexta série) e manutenção da trajetória de queda de todas as sétimas séries. 

Mais curioso, ainda, é o quarto bimestre, principalmente considerando-se as 

informações contidas anteriormente, onde apenas duas salas mantiveram em queda seus 

índices de frequência média dos alunos, uma manteve-se estável e as outras nove 

turmas, ou 75% do total, apresentaram melhora em seus indicadores. 

Em síntese, pode-se dizer que a frequência média dos alunos foi alta no primeiro 

bimestre, sofreu uma queda acentuada no segundo bimestre e a partir daí inicia um 

processo de recuperação; contudo os índices apresentados no quarto bimestre são bem 

inferiores aos registrados no primeiro bimestre. 

 

3.2. O rendimento dos alunos. 

 

Nesse contexto destaco, agora, o rendimento escolar das turmas analisadas tendo 

como referência as informações normalmente solicitadas pela Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo, ou seja, os indicadores de promoção, retenção e evasão que 

determinam, pela Secretaria, se o produto oferecido oficialmente por essa escola tem 

qualidade ou não. A escola apresentou os seguintes indicadores: 93,87% (ou 398 

alunos) de promoção; 3,30% (ou 14 alunos) de retenção ou reprovação e 2,83% (ou 12 

alunos) de evasão. Estes últimos abandonaram a escola ao longo do ano e os retidos 
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frequentaram até o final do ano, mas os dois grupos apresentaram menos de setenta e 

cinco (75%) por cento de frequência independentemente de seu rendimento. 

Contudo, numa análise mais criteriosa, baseada nas fichas individuais desses 

alunos, observou-se que houve 12 casos de alunos evadidos (2,83%) e aluno evadido é 

aluno não frequente. Além disso, por um lado, todos os catorze alunos (3,30%) retidos 

tiveram como principal (para não dizer a única) justificativa para sua retenção o fato de 

apresentarem uma frequência inferior a 75% do total de aulas dadas. Por outro lado, 

muitos dos trezentos e noventa e oito alunos promovidos tiveram como principal (para 

não dizer a única) justificativa para sua promoção o fato de apresentarem uma 

frequência maior ou igual a 75% do total de aulas dadas. 

Seria o registro oficial de frequência do aluno o determinante para o 

encaminhamento de sua vida escolar? Até que ponto esses registros oficiais de 

rendimento são confiáveis ou, permitem uma análise confiável do desempenho dos 

alunos ou, contribuem na definição ou implantação de políticas públicas de educação?      

Mesmo cientes de que esses alunos fazem parte de um processo de ciclos de 

aprendizagem e que, teoricamente, completarão seu ciclo fundamental no ano seguinte, 

fica mais uma questão: o acompanhamento do rendimento do aluno é, de alguma forma, 

considerado ou o que se acompanha é só a sua frequência? 

De modo geral, um índice de 93,87% de promoção para um universo de 424 

alunos que concluíram o ano letivo inscritos nessas turmas é, sem dúvidas, um bom 

índice ou uma marca de “sucesso” dessa escola? Olhando-se separadamente esses dois 

indicadores somos forçados a responder que sim! 

 

4. Considerações sobre as ausências dos professores e as formas encontradas pela 

escola para suprir essas ausências. 

 

 Este item tem fundamental importância para a compreensão das análises 

propostas. Ao término da pesquisa verificou-se que das 13.448 aulas previstas para as 

turmas analisadas, apenas 8.664 aulas ou (64,42%) foram ministradas por professores 

titulares das disciplinas, 2.067 aulas (ou 15,37%) foram ministradas por professores 

eventuais, 801 aulas (ou 5,96%) foram consideradas vagas, ou seja, os alunos ficaram 

no pátio (na melhor das ocorrências observadas) aguardando a próxima aula e em 1.916 

aulas (ou 14,25%) ocorreram situações diversas, ou seja, havia professor, mas os alunos 

foram comunicados que não haveria aula. Entretanto registrou-se aula dada, mas a 
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mesma não aconteceu. Verifica-se a presença de uma regra não formal, uma 

interpretação da escola para uma determinação legal. 

 A observação diária dos 200 dias letivos permite o acréscimo de informações 

importantes para uma melhor compreensão do que significam os números acima. Na 

maioria das vezes em que o professor eventual atuou ele fez o registro de frequência dos 

alunos, mas foi um registro que se limitou à confecção, por parte dos alunos, de uma 

lista de presença, lista essa que dificilmente chegava às mãos do professor titular da 

disciplina que é o responsável pelo registro oficial da frequência do aluno.  

Do mesmo modo ocorriam interferências com as atividades referentes aos 

conteúdos previstos para aquela disciplina e desenvolvidas pelo professor eventual. 

Raramente o professor ausente deixava atividades preparadas para a continuidade de seu 

trabalho, portanto raramente questionava o professor eventual sobre esse assunto; 

raramente o coordenador pedagógico conversava com o professor eventual sobre o que 

o mesmo havia desenvolvido junto aos alunos limitando-se, quando muito, à pergunta 

padrão: “Deu tudo certo lá” que traduzido significa: “Não preciso me preocupar com 

essa turma”.  

Portanto, uma medida não formal como a elaboração das listas de presença ou o 

registro de atividades não desenvolvidas assume contornos de organização formal. 

Estão presentes na rotina escolar; professores, alunos, coordenadores e direção sabem 

de sua existência, fazem uso da mesma, porém, não tem valor legal uma vez que o 

registro formal, no caso o diário de classe, é a fonte oficial dessas informações e está de 

posse do professor titular da disciplina, que nessas situações não está presente. 

Na ocorrência das aulas vagas não havia controle de frequência nem 

desenvolvimento de atividades referentes a ensino e aprendizagem. Novamente atuação 

organizativa não formal assume contornos de formalidade, pois o professor, ausente 

naquela aula, quando retorna ao trabalho registra oficialmente em seu diário de classe 

aquilo que decidir ou, no máximo, consulta outro professor da turma para verificar os 

ausentes daquela turma naquele dia. 

  Nas situações diversas, registrava-se presença para os alunos que normalmente 

frequentavam e ausência para os que normalmente não frequentavam e os casos de 

dúvidas eram decididos pelo grupo de professores visto que estavam reunidos para as 

chamadas “reuniões pedagógicas”. Quanto o registro de atividades referentes a ensino e 

aprendizagem, registrava-se como tendo sido desenvolvidas. Neste caso, temos, 

novamente, a ocorrência de uma atitude informal convertida em formalidade. Elas 
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acontecem com certa frequência, com o conhecimento amplo, tácito e explícito de todos 

os envolvidos, ao contrario das não formais, citadas anteriormente, que acontecem de 

forma pontual, com o conhecimento apenas dos envolvidos e não é explícita. 

 Tendo como referência tais observações, pode-se afirmar que existem fortes 

indícios de que os registros oficiais de frequência e rendimento escolar dos alunos não 

possam ser considerados instrumentos confiáveis para sustentar que esta é uma escola 

de qualidade ou, que seus alunos obtiveram rendimento escolar satisfatório. 

 Até aqui apresentei isoladamente considerações referente às ausências de 

professores e os diversos modos encontrados por essa escola para suprir essas ausências, 

além da frequência e rendimento escolar do conjunto dos alunos envolvidos na 

pesquisa. Com o intuito de contribuir com as análises apresento, também, algumas 

considerações feitas, em uma turma, a partir do agrupamento das três variáveis 

observadas.  

 O bimestre em que os alunos apresentaram o melhor rendimento é também o 

bimestre em que tem a frequência mais alta, porém o paradoxo é o fato de ser  um dos 

bimestres em que os professores titulares mais se ausentaram, em que os eventuais mais 

participaram, em que houve maior ocorrência de situações diversas e menor número de 

aulas vagas. Em contrapartida, o bimestre em que os alunos apresentaram o segundo 

pior rendimento, foi o bimestre em que os professores titulares das disciplinas mais 

estiverem presentes, o professor eventual teve a menor participação, menor quantidade 

de situações diversas e considerável quantidade de aulas vagas. Certamente, não é 

prudente o estabelecimento de relações diretas entre uma variável e outra, contudo, 

apresentam indícios, no mínimo, questionadores.   

 

5. Considerações Finais 

 

O objetivo principal da pesquisa referência desta comunicação era o de verificar 

se o absenteísmo de professores e alunos em uma escola pública paulista era 

significativo ou não, verificando os modos pelos quais essa escola se reorganizava 

frente a essas ocorrências e, se possível, identificar se essas ocorrências produziam 

impactos no rendimento dos alunos. 

Esse é um tema que tem gerado inquietação sócio-educacional nos últimos 

tempos com informações parciais e superficiais veiculados pela mídia. Entretanto, do 
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ponto de vista da pesquisa há muitas lacunas impossibilitando dados que permitam 

compreender as dinâmicas internas das escolas nesse particular aspecto. 

A origem da pesquisa é anterior a essa movimentação e, com ela, se pretendeu 

auxiliar na compreensão um pouco mais detalhada da organização da escola quando 

essas situações ocorrem, visto que a observação assistemática informava a existência de 

variadas ocorrências em torno desse tema. 

No início da pesquisa não se imaginava que o número de encontros entre o 

professor titular das disciplinas e os alunos fosse tão reduzido; não se imaginava, 

também, que o número de aulas vagas fosse tão alto e muito menos que as situações 

diversas ocorressem com tanta intensidade e interferindo sobremaneira nos encontros 

entre os professores e os alunos.  

Pode-se afirmar que na escola pesquisada, o absenteísmo de professores e alunos 

foi significativo e os números evidenciam isso. Existem e são constantemente utilizadas 

muitas formas legais de absenteísmo de professores e registradas embora haja outras 

não registradas formalmente. Além disso, verificou-se a existência de outros 

mecanismos, aqui descritos como situações diversas que impedem o encontro entre o 

professor e os alunos, constituindo assim outra ocorrência - também não registrada em 

nenhum documento oficial - em que o aluno é lesado no seu contato com os professores. 

O outro objetivo da pesquisa, que é o tema central dessa comunicação, era o de 

verificar se essas ocorrências, citadas anteriormente, produziram algum impacto no 

rendimento dos alunos não foi atendida plenamente, pois o que se observou durante 

todo o ano letivo foi a construção de relatórios que atendessem as solicitações de 

instâncias superiores dentro dos prazos previstos, o que foi realizado. Os indicadores de 

rendimento dos alunos, que teoricamente forneceriam subsídios para estas análises, 

mostraram-se ser apenas mais um desses relatórios, portanto, inválidos para qualquer 

afirmação mais precisa. Foi possível verificar, no entanto, que há pouca variação no 

rendimento do alunado no que tange à relação com o atendimento por professores 

titulares das disciplinas ou eventuais, o que permitiu levantar várias questões sobre a 

eficiência do que ocorre dentro de sala de aula. 

A regulamentação legal que concede direitos aos professores não é questionada 

neste estudo posto que se trata de resultado de lutas no âmbito da profissionalidade. 

Ocorre, sim, a presença de muitos sinais aos quais os órgãos envolvidos precisam estar 

atentos e buscar soluções diferentes para o que aqui foi relatado. Não são só os projetos 

de recuperação ou reforço que cuidam dos direitos dos alunos, que precisam continuar 
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existindo. É preciso que haja de fato, tempo máximo para as aulas, com continuidade e 

registros adequados priorizando o direito e o dever de ensino e da aprendizagem antes 

desses projetos. 

A análise simples dos indicadores de freqüência e rendimento escolar dos alunos 

aponta para a existência de uma escola de sucesso ou o simples cumprimento de metas 

no interior da escola pesquisada. Entretanto, considerando as informações aqui 

expostas, é difícil imaginar a existência de um trabalho de qualidade nesta escola, um 

trabalho pedagógico pautado, no mínimo, numa sequência racional de atividades. Há 

que se considerar também a posição do aluno, uma vez que independente das condições 

oferecidas pela escola, ele esteve presente em grande parte do ano letivo, contudo, 

questiona-se: a escola acrescentou-lhe algum conhecimento ou simplesmente manteve-o 

dentro de seus muros por mais um ano e certificou-o como apto a prosseguir seus 

“estudos” no ano seguinte? 

Certamente a freqüência do aluno ocupa papel de destaque no contexto 

educacional bem como as questões referentes ao seu rendimento frente aos mais 

variados componentes curriculares numa sociedade em que a cada dia mais se valoriza a 

cultura da avaliação e que se pauta em números e indicadores para qualquer tomada de 

decisão cabe-nos um questionamento sobre a validade ou não desses indicadores. 

O texto aqui apresentado, busca evidenciar a necessidade de se considerar de 

modo mais incisivo as questões relacionadas à organização escolar no contexto de 

trabalho pedagógico eficiente e o quanto essas questões interferem no processo de 

ensino e aprendizagem. Na escola pesquisada, em momento algum se questionou a 

possibilidade de alterações, adaptações ou simples discussão sobre o elevado número de 

ausências dos professores ou a necessidade de um acompanhamento referente aos 

registros de freqüência quando da utilização de professores eventuais ou não. Muito 

menos sobre o que eles haviam trabalhado. 

Em nenhum momento também foram questionadas as inúmeras dispensas de 

alunos para a realização das produtivas reuniões pedagógicas. Raros foram os 

momentos em que o tema aprendizagem esteve presente tanto em horários reservados 

para estudo ou nas conversas entre professores ou com o coordenador pedagógico. A 

maioria absoluta desses momentos foi utilizada para a construção de relatórios (de 

freqüência ou rendimento escolar) adequados a legislação vigente. 

Impressionou também o fato de que nas reuniões bimestrais realizadas com os 

pais ou responsáveis pelos alunos o tema central das três primeiras reuniões fossem o 
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não enquadramento de muitos alunos ao regimento interno da escola (indisciplina), as 

inúmeras dificuldades de aprendizagem da maioria dos alunos e consequente 

encaminhamento dos mesmos para os projetos de recuperação e reforço existentes e o 

elevado número de ausências de grande parte dos alunos, ou seja, durante boa parte do 

ano muitos pais e responsáveis foram reiteradas vezes informados de um baixo 

rendimento escolar e elevado número de ausências. 

Diferentemente das três primeiras reuniões, na quarta e ultima reunião bimestral, 

onde os pais, responsáveis e alunos são comunicados dos resultados de sua passagem 

pela escola naquele ano letivo e encaminhamentos definidos para o ano seguinte, a 

imensa maioria (93,87%) é promovida para a série seguinte, pois, segundo a legislação 

vigente e o aval dos professores, estão aptos a continuar seus estudos na série seguinte 

uma vez que atenderam as exigências mínimas previstas para a série que cursavam. Em 

momento algum pais, alunos, professores, coordenação ou direção escolar questionam 

essa incoerência. 

Como previsto legalmente, todas as atribuições da escola junto a sua clientela foi 

plenamente atendida uma vez que nossa referência são os números. Fecham-se as portas 

no dia 22 de dezembro e professores e alunos estão em férias escolares, pais e 

responsáveis satisfeitos com o desempenho dos seus e com o trabalho da escola e a 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo satisfeita com sua política educacional. 

Se deixarmos a legislação e os números de lado poderíamos analisar da seguinte 

forma: ao acreditarmos que  a educação tem  o poder de contribuir em muito para a 

formação do cidadão e de uma sociedade mais justa, colaborar com o mascaramento de 

indicadores importantíssimos é no mínimo anti profissional. 

Verificou-se que para que isso ocorra, convivem, na mesma instituição, normas 

tradicionais regulando a vida de todos - a cultura escolar com tudo o que passa como 

“natural”- ou seja, por exemplo, as possibilidades de falta legalmente permitidas há 

muitas décadas; ao lado delas há outras regras informais posto que criadas pela escola (a 

suspensão de aulas para a limpeza da escola) pois são pontuais. Outras, ainda, já vão 

sendo incorporadas pela escola - as não formais - como, por exemplo, a elaboração de 

lista de presença dos alunos, elaboradas pelos próprios alunos, a pedido do professor 

eventual. Essas situações, tanto as que são racionais-legais, como as informais e as não 

formais vigentes na escola são vivenciadas por todos os que convivem na instituição. 

 Nóvoa (1995) ao analisar aspectos para a compreensão das instituições 

escolares adapta um esquema para abordar a cultura organizacional da escola. Um dos 
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eixos do modelo se refere a uma zona de invisibilidade composta de conceitos, valores, 

crenças e ideologias. O autor classifica as normas, regulamentos e procedimentos 

operacionais na zona de visibilidade. De fato, nesta pesquisa, os procedimentos 

operacionais para reorganizar a escola diante das faltas foram visíveis do ponto de vista 

da possibilidade de sua detecção, tanto que foram passíveis de registro, assim como as 

regras e normas seguidas. Entretanto, o fato de não haver registros formais da escola 

quanto às presenças e ausências reais ao longo do ano todo, a situação aqui descrita e 

analisada adquire contornos de invisibilidade. Isso ocorre pelas ações e orientações da 

escola e das regras formais e não formais vigentes que tornam os fatos pouco 

conhecidos da parte daqueles que ali desenvolvem suas funções. Adquirem visibilidade 

quando se dedica ao seu estudo e sua análise. 
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