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Resumo  

 

Um dos problemas apontados por gestores escolares e especialistas da pública 

rede de ensino baseados na observação da rotina escolar é o absenteísmo dos 

professores, o que, em parte (faltas abonadas e justificadas, licenças médicas, etc.), tem 

registro formal. Aparentemente, porém, há práticas não registradas oficialmente. O 

presente estudo problematiza e investiga essas ausências nas salas de aula (formais e 

informais), verificando em que grau de incidência isso se dá; quais as justificativas 

utilizadas por esses professores para se ausentarem de suas salas, bem como as ações 

institucionais utilizadas para solucionar essas ausências com relação às atividades dos 

alunos. Para tanto, efetuou-se registro diário sistemático das ausências dos docentes de 

toda e qualquer aula do dia, anotando os motivos das mesmas e as diferentes formas 

institucionais para supri-las. Igualmente foram registradas a freqüência e o rendimento 

bimestral dos alunos, permitindo a partir do agrupamento de todos esses dados, a análise 

dos possíveis impactos no rendimento de uma das turmas pesquisadas.. A pesquisa foi 

realizada em uma escola pública da rede pública estadual, localizada na grande São 

Paulo, acompanhando durante 200 dias, ou seja, 100% do ano letivo 12 turmas do 

ensino fundamental ciclo II com 424 alunos, 23 professores titulares das disciplinas e 15 

professores eventuais. A análise dos dados permite apontar que os professores titulares 

das disciplinas ministraram apenas 64,4% das aulas; que além das faltas legalmente 

permitidas e supridas com professores eventuais chamados (15,4%) há muitas aulas 

(6,0%) que ficam vagas (alunos sem aula mas na escola) e muitas aulas em que os 

alunos são dispensados por situações diversas criadas pela própria escola (14,2%) entre 

outros dados mais detalhados sobre formação e experiência dos professores. 

 

 

Palavras-chave: organização da escola; absenteísmo de professores e alunos; 

rendimento escolar.



 

 

Abstract 

 

One of the problems pointed out by school administrators and public chain 

education specialists based on the observation of the school routine is the teachers 

abstention, which, in part (guaranteed and justified absents, medical licenses etc.) has 

formal register. Apparently, however, there are practices not officially registered. This 

study discusses and investigates these absences in classrooms (formal and informal), 

checking at what incidence degree this problem occurs, what the justifications of this 

teachers to their absences in the rooms, as well as the institutional shares used to solve 

these absences whit respect to the students activities. For this, made up daily systematic 

register of teachers absences at whole classes on a day, noting the reasons for them and 

the different institutional forms to supply them. Also were registered the bimonthly 

frequency and performance of the students, allowing from the grouping of all these data, 

the analysis of the possible impacts on the performance of one of the classes of primary 

school cycle II with 424 students, 23 holder teachers and 15 substitute teachers. The 

data analysis indicates that holder teachers administered only 64,4% of classes; that 

beyond absences legally permitted and provided with substitute teachers (15,4%), there 

are many classes (6,0%), which are vacancies (students without class but in school) and 

many classes where students are released by different situations created by the school 

itself (14,2%) among others more detailed data about training and experience of 

teachers. 
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Introdução 
 

Este estudo aborda a presença e a ausência de professores e alunos em uma 

escola pública na sua relação com a organização entendida tanto nos seus aspectos 

genéricos, comuns a todas as escolas quanto, em particular, as ocorrências de uma 

escola e seus modos próprios de se reorganizar mediante as faltas dos professores e dos 

alunos. Procura demonstrar possíveis conseqüências para o processo educativo, 

expressas nos indicadores de rendimento dos alunos. 

A organização escolar é abordada por diferentes autores pelos modos mediante 

os quais se dispõem espaços, tempos, funções administrativas, agrupamentos de alunos, 

modalidades de relação com o saber constitutivos do currículo, todos os aspectos que 

envolvem a vida escolar dos professores no desempenho de suas funções.  

Nesse contexto,o exercício da função de professor de Educação Física é pautado 

por uma série de características que a diferenciam das demais disciplinas que 

constituem a grade curricular do ensino regular. Na escola da rede estadual paulista aqui 

em estudo, algumas dessas características contribuíram para que certas práticas 

escolares não se apresentassem, ao menos para o professor de Educação Física, como 

eu, de maneira mais clara. 

Nessa função pode-se destacar ampla freqüência e participação dos alunos nas 

aulas de Educação Física, relacionadas quase que automaticamente a número bem baixo 

tanto de conceitos insatisfatórios de avaliação quanto de situações de indisciplina 

quando se compara com as outras disciplinas. A maioria dos alunos aguarda 

ansiosamente pelas aulas de Educação Física, quer pelo prazer da prática das atividades 

físicas, quer pela possibilidade de permanecer por algum tempo num espaço agradável e 

mais amplo do que as salas de aula. Contudo, uma característica se destaca: geralmente, 

a quadra se localiza em espaço físico separado das demais salas de aula.  

Por causa dessas características específicos do trabalho pedagógico com 

Educação Física causava até estranheza ouvir, nos intervalos, nos horários de trabalho 

pedagógico coletivo (HTPCs)1 e, principalmente nos Conselhos de Classe e Série que, 

noutros ambientes, a maioria daqueles alunos se envolvia em situações de indisciplina, 

                                                 
1 Horário de trabalho pedagógico coletivo. Integram a jornada de trabalho do docente, portanto são 
obrigatórias. Quando da atribuição das aulas o docente já sabe o horário em que serão cumpridas. Devem 
ser cumpridas na escola e são utilizadas para a realização de reuniões, outras atividades pedagógicas, de 
estudos e de atendimento a pais de alunos. 
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dificuldades de aprendizagem, não realização de atividades propostas, baixo rendimento 

e até mesmo de violência. Em contrapartida, nas reuniões com outros professores de 

Educação Física da mesma Diretoria de Ensino, eram comuns os relatos de situações 

semelhantes às por mim vivenciadas na escola em questão. 

No início do segundo semestre de 2002, passei a exercer a função de professor 

coordenador do período diurno dessa mesma escola, acreditando que poderia contribuir 

de alguma forma para o processo de ensino e aprendizagem, atuando, principalmente, 

na melhoria das práticas escolares do dia-a-dia. 

Com o início do trabalho de professor coordenador, passei a atuar não somente 

na quadra, mas, sim, durante todo o período dentro da escola, ou seja, passei a observar 

diariamente conflitos entre professores e alunos, funcionários e alunos, muitas aulas 

vagas e alto número de ocorrências que prejudicavam o bom andamento das aulas, 

notando que, na tentativa de buscar soluções para tais ocorrências, consumia-se o dia 

todo. 

Terminado o primeiro bimestre em que atuei como professor coordenador, 

percebi que, praticamente, não fiz intervenções, tampouco contribuí pedagógica e 

efetivamente para o processo ensino e aprendizagem; apenas administrei conflitos. No 

Conselho de Classe e Série2, as mesmas situações se repetiram: relatos sobre alunos 

desinteressados, ausentes, indisciplinados e cada vez menos produtivos. 

No bimestre seguinte, as mesmas ocorrências, os mesmos relatos, os mesmos 

encaminhamentos, porém, no Conselho de Classe e Série, as manifestações  mudaram, 

pautando-se, muitas vezes, no seguinte: “esse aluno será promovido, graças à 

Progressão Continuada”. O que mais me chamou a atenção foi o fato de a escola ter de 

apresentar à Diretoria de Ensino3 apenas os resultados referentes à promoção, retenção e 

evasão dos alunos, lançando no vazio todas as poucas situações positivas e as muitas 

negativas que estiveram presentes durante o ano letivo, ou seja, a documentação oficial 

registra minimamente aspectos da realidade escolar, sendo esses apenas os itens que 

interessam ao âmbito central da rede estadual. 

                                                 
2 Colegiado responsável, entre outras atribuições, pelo processo coletivo de avaliação do ensino e da 
aprendizagem, sendo constituído por todos os professores da classe ou série e alunos de cada classe. 
3 Divisão da Secretaria Estadual de Educação responsável por todas as escolas públicas e privadas 
localizadas nas cidades sob sua jurisdição. Tem sua sede administrativa em uma dessas cidades. 



3 

 

Iniciei o ano de 2003 com o intuito de, ao menos, registrar as situações que mais 

contribuíram – na visão do professor coordenador4 – para que o bom andamento das 

atividades ficasse comprometido. Acreditava que a partir da quantificação dessas 

situações seria possível uma discussão pedagógica, tanto com professores, quanto com 

alunos e equipe gestora para a busca de soluções, haja vista – na visão do professor 

coordenador – o fato de tais sugestões comprometerem negativamente toda a rotina 

escolar. 

Quanto aos resultados obtidos pelos alunos, repetiram-se as mesmas situações. 

“Se não fosse a Progressão Continuada5, esse aluno seria retido”, e, quanto aos 

resultados da escola, novamente foram solicitados pela Diretoria de Ensino unicamente 

os indicadores internos de retenção, promoção e evasão. Quanto aos indicadores 

externos fornecidos pelo Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar de São Paulo 

(SARESP)6, teríamos acesso provavelmente apenas no ano seguinte. 

A coleta desses poucos indicadores, ainda que de forma simples, foram de suma 

importância para o desenvolvimento das atividades de planejamento para o início do 

ano letivo de 2004, permitindo-me, por intermédio dos mesmos, ilustrar e discutir 

algumas ocorrências do ano anterior que, com certeza, iriam se repetir em 2004. A 

utilização de indicadores da própria escola conferiu – na visão do professor coordenador 

e dos demais professores presentes – um caráter de proximidade, porque alguns dos 

professores presentes haviam vivenciado aquelas ocorrências em nossa escola e os 

outros professores, em sua grande maioria, vivenciaram as mesmas ocorrências ou algo 

bem próximo em outras escolas de origem. 

Face ao “sucesso” do planejamento, decidi manter, durante o ano de 2004, a 

coleta do registro das ocorrências, que – na visão do professor coordenador – impediam 

o bom andamento da rotina escolar. Durante os primeiros HTPCs de 2004, chamou-me 

a atenção o fato de a maioria dos professores utilizarem, em suas participações, os 

indicadores apresentados no planejamento, o que me levou pouco a pouco a ampliar o 

interesse por outros indicadores de práticas escolares. 

                                                 
4 Docente responsável pela área pedagógica na escola. Tem, entre suas atribuições, o encaminhamento 
dos HTPCs. 
5 Regime de organização escolar que tem como princípio a flexibilização na organização do ensino e o 
respeito ao ritmo de aprendizagem do aluno. 
6 Avaliação realizada em todas as escolas da rede estadual de educação sob a responsabilidade da 
Secretaria Estadual de Educação. Geralmente realizada no mês de novembro e com o intuito de obter 
indicadores referentes ao rendimento dos alunos. Tais indicadores são disponibilizados, no ano seguinte, 
as escolas para que contribuam no planejamento escolar. 
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Após algumas reuniões, concluí que a coleta de indicadores de freqüência, 

rendimento e acompanhamento dos pais ou responsáveis pela vida escolar do aluno 

poderia ser útil, porque os indicadores oficiais dos quais dispúnhamos eram apenas  os 

de retenção, promoção e evasão, e, mesmo assim, apresentavam apenas os resultados 

finais. Com minha proposta, observaríamos a construção do resultado bimestre a 

bimestre, já que utilizaríamos como fonte a ficha individual do aluno, a qual nos 

forneceria o número de ausências do aluno e conceitos satisfatórios ou insatisfatórios 

em cada disciplina, além da confirmação da presença ou não do responsável legal por 

esse aluno na reunião bimestral mediante a assinatura. 

A utilização da ficha individual dos alunos como ponto de partida de nossos 

HTPCs mostrou-se muito útil, pois, até então, por meio dos resultados oficiais da escola 

de retenção, promoção e evasão sabíamos da existência de tais situações na escola e no 

conjunto de turmas, ou seja, os dados apresentavam-se divididos em Ensino 

Fundamental do ciclo II (5ªs, 6ªs, 7ªs e 8ªs séries) e Ensino Médio (1ªs, 2ªs e 3ªs séries), 

subdivididos estes em período diurno e noturno. No entanto, para analisar as diferenças 

de desempenho entre turmas tínhamos que consultar a ata da fundamentação daquela 

turma  constatando se determinado aluno daquela sala foi promovido, evadido ou retido. 

Toda sua trajetória, porém, estaria disponibilizada na ficha individual. Daí sua 

importância e praticidade.  

O preenchimento da ficha individual do aluno ficava sob a responsabilidade de 

um professor da turma, o qual se denominava comumente professor coordenador da 

turma. A maioria dos professores coordenadores de turma mantinha as fichas de seus 

alunos devidamente preenchidas. Contudo, um ou outro professor coordenador de 

turma, por inúmeros motivos, não preenchia as fichas de seus alunos dentro do período 

estipulado, impossibilitando a análise mais refinada dos alunos pertencentes à turma. 

Tal fato criou certo descontentamento de alguns professores e do professor coordenador 

do período também. Após várias solicitações para o preenchimento das fichas, elas 

foram, por fim, preenchidas por outros professores coordenadores de turma ou pelo 

próprio professor coordenador do período. 

Essa situação teve fundamental importância, já que não poderíamos ficar a 

mercê de um ou outro professor que, pelos mais variados motivos, não houvesse 

preenchido a ficha individual dos alunos sob sua responsabilidade. Decidiu-se, então, 

pela criação de uma planilha, na qual se pudesse registrar bimestralmente e visualizar de 

modo simples, aqueles indicadores (freqüência, rendimento e participação dos pais nas 
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reuniões bimestrais), tão importantes para meu trabalho. No entanto, foram necessárias 

algumas adaptações, a saber: o registro de ausências do aluno não seria mais disciplina 

por disciplina, e, sim, a soma das ausências em todas as disciplinas; o registro do 

rendimento do aluno (satisfatório ou insatisfatório) também deixaria de ser feito 

disciplina por disciplina, e, sim, a soma de todos os conceitos insatisfatórios obtidos 

pelo aluno. 

Como já havia se passado quase um semestre para atualizar todas as planilhas, 

contei com a ajuda de vários professores que, assim como eu, talvez nem imaginassem 

que a construção dessa planilha e análise de seus dados pudesse terminar num projeto de 

mestrado. 

O registro das ocorrências que impossibilitaram o bom andamento da rotina 

escolar continuou a ser feito, diferindo pouco das observadas e feitas no ano anterior. 

Positivamente, destaco que tais ocorrências foram debatidas de um modo mais 

profissional, pois já tínhamos como referencial o ano de 2003, o que me permitia, no 

mínimo, parâmetros não tão frágeis para os encaminhamentos. Negativamente, destaco 

que, mesmo tendo descoberto no HTPC um espaço para discussões pedagógicas, tal 

espaço acabou sendo utilizado por alguns professores para fazer acertos de horas 

trabalhadas a mais em uma ou outra situação na escola. Tais acertos eram feitos com a 

direção, geralmente sem o conhecimento do professor coordenador do período. 

Encerramos o ano letivo de 2004 com melhora nos indicadores oficiais da escola 

(retenção, promoção e evasão), com um instrumento eficiente para o acompanhamento 

da trajetória escolar do aluno ao longo do ano, com o registro das ocorrências que mais 

interferiram negativamente para o bom andamento da rotina escolar, feito pelo segundo 

ano consecutivo, que já nos permitia observar certa detecção de determinadas práticas, 

como, por exemplo, aulas vagas em excesso e grande utilização do professor individual 

em muitas e diferentes disciplinas. Todavia, para tais afirmações ainda seria necessário 

pelo menos mais um ano letivo com a coleta desses registros. 

Observamos também – na visão do professor coordenador do período diurno e 

da maioria dos professores que atuavam nesse período – a existência de um ambiente 

escolar menos violento e mais profissional em relação ao ano anterior. 

Inicia-se o ano letivo de 2005. Minhas expectativas como professor coordenador 

do período eram otimistas, pois, ao organizar o material a ser utilizado no planejamento 

anual, constatei que estava de posse de muitos indicadores confiáveis para direcionar, 

junto ao corpo docente, um trabalho pedagógico pautado mais em ocorrências 
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vivenciadas em nossa escola do que em suposições e sugestões que deveriam ser 

adaptadas a nossa realidade. 

O registro de ocorrências que interferiam negativamente no bom andamento da 

rotina escolar continuaria a ser feito, porém, de forma sistemática; a utilização do 

instrumento de acompanhamento da trajetória escolar do aluno também; os HTPCs com 

estudos de caso utilizando nossas ocorrências também. Sabíamos, inclusive, que 

situações de conflito e divergências aconteceriam, só que àquela altura nossos alunos já 

estavam familiarizados com a maioria de nossos encaminhamentos. 

Um fato em especial causou-me certa preocupação, e, além disso, evidenciou 

uma ocorrência que, até então, não tinha recebido a devida atenção: a grande 

rotatividade do grupo docente atuante nessa escola, e, em especial, naquele ano, por 

causa do ingresso de professores oriundos de concurso público. Poucos professores que 

atuaram na escola em 2004 permaneceram para o ano de 2005, principalmente, porque 

grande parte não era titular de cargo, ou seja não era aprovado em concurso. 

Essa preocupação não se tornou realidade, aparentemente por três motivos:a) o 

corpo docente que atuou no período diurno do ano de 2005 mostrou-se, em sua grande 

maioria, profissional, comprometido e confiante na metodologia de trabalho utilizada 

para acompanhamento e intervenções nas práticas pedagógicas;b) tanto o instrumento 

de coleta de informações da trajetória escolar do aluno quanto o instrumento de coleta 

de registros das ocorrências que interferiam negativamente no bom andamento da rotina 

escolar mostraram-se eficazes, fornecendo subsídios importantíssimos para o 

encaminhamento de todo o ano letivo;c) o fato de utilizarmos em todas as situações de 

conflito (como indisciplina, questionamentos pedagógicos ou dificuldade de 

aprendizagem de alguns alunos) respaldo teórico, e pautado, sobretudo, nas experiências 

e registros de situações parecidas e vivenciadas em nossa realidade escolar. 

Ao longo do ano letivo, a coleta de registros e a sistematização das atividades 

escolares permitiram a implantação de diversas ações até então inviáveis, pois 

utilizávamos a maior parte de nosso tempo administrando conflitos ou buscando 

soluções ou paliativos para as inúmeras ocorrências de nossa rotina escolar. Destaco, 

entre as diversas ações implantadas que vieram a refletir positivamente, inclusive, no 

período da tarde que não fazia parte desse estudo: o Projeto Redação e Dissertação 
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Escolar7, o simulado SARESP, as ações de alfabetização de alunos do 1º ano do Ensino 

Médio8 e os professores que faziam atendimento em horários agendados a pais de 

alunos que não compareciam às reuniões bimestrais. Isso tudo obrigava, 

constantemente, que se caminhasse pelas dependências da escola carregando pastas para 

anotação dessas ocorrências. 

Os HTPCs e os Conselhos de Classe e Série fluíam de forma positiva – na visão 

do professor coordenador do período e dos professores que atuavam neste período –; 

nossas reuniões eram pautadas em indicadores de rendimento e freqüência dos alunos, 

gráficos quanto à presença ou não dos pais nas reuniões bimestrais, o que criava certa 

expectativa por parte do grupo de professores sobre qual tabela ou estudo de caso 

estaríamos analisando em cada reunião. 

No início do segundo semestre de 2005, ingressei neste Programa de Pós-

graduação em Educação com todas as dificuldades iniciais para acompanhar os textos e 

autores apresentados, tanto na História da Educação quanto nas Ciências Sociais, pois 

minha formação é em Educação Física tendo freqüentado a faculdade em um curso 

noturno e com família já constituída. No mestrado fui, dentro das limitações, 

encontrando meu espaço, e tendo a certeza de que estava no lugar certo, tendo contato 

com profissionais que poderiam contribuir para eu me tornar um bom profissional em 

Educação. Paralelamente a isto, em meu local de trabalho, tudo caminhava dentro do 

previsto e minha coleta de dados ia aumentando mais e mais. 

A partir de Luis Pereira e o estudo da escola numa área metropolitana, comecei a 

valorizar os detalhes, as particularidades, e perceber que muitos fatores ou ocorrências, 

além da sala de aula, interferem positiva ou negativamente no processo de ensino e 

aprendizagem. Bourdieu convidou-me a analisar a organização do sistema de ensino, 

suas lutas internas e mecanismos de limitação ou ascensão existentes, além de 

considerações sobre o capital cultural, social e financeiro daqueles envolvidos no 

ambiente escolar, ou seja, é preciso estudar e considerar em que condições esses alunos 

                                                 
7 Destinava-se uma aula semanal - alternando horários e dias da semana para que nenhum componente 
curricular tivesse seu planejamento comprometido - para que todos os alunos elaborassem uma redação 
(de quinta a oitava série) ou dissertação (ensino médio) a partir de um assunto escolhido na semana 
anterior, o tema avisado na hora. As produções foram posteriormente utilizadas pelas professoras de 
Língua Portuguesa como material de apoio em suas aulas. 
8 Havia dois alunos que tinham concluído o ensino fundamental em outra escola e que não sabiam ler e 
escrever. Apenas copiavam. Professoras de Língua Portuguesa, que também eram alfabetizadoras, 
desenvolviam um trabalho junto a esses alunos em horário de aula dos alunos, porém, horário de folga das 
mesmas. 
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vêm para a escola, que repertórios eles trazem e não simplesmente considerar se está na 

idade correta para aprender determinados conteúdos. 

Fernandes Enguita, em seu livro “Face oculta da escola”, traz à tona uma visão 

surpreendente das práticas escolares. Hutmacher e Canário destacam a existência de 

mecanismos utilizados pelas escolas a fim de se organizarem frente a situações que 

atrapalham o bom andamento da rotina escolar, e a existência de poucos estudos sobre 

este tema. O estudo desses autores forneceu subsídio para um argumento relevante para 

a percepção das possibilidades de estudo no interior da escola em que estava 

atuando,compreendendo sua realidade. Neste ponto, em conversa com os professores do 

programa apresentei as pastas que citei anteriormente, onde registrava as trajetórias 

escolares dos alunos, bem como as situações que mais reincidiam e contribuíam 

negativamente para o bom andamento da rotina escolar. 

Concordamos que estávamos diante de uma boa possibilidade de pesquisa, pois 

possuía instrumentos confiáveis para coleta de dados da trajetória escolar dos alunos 

durante todo o ano letivo e também das ocorrências em situações que contribuíam 

negativamente para o bom andamento do processo educativo. Assim sendo, após mais 

alguns encontros e análises de quais situações eram essas, constatamos que as que se 

repetiam com mais freqüência eram: presença do professor eventual em substituição ao 

especialista (titular das disciplinas); aulas vagas, ou seja, não tínhamos nem o titular 

nem o eventual; discussões entre professor e aluno e diversas formas de indisciplina. 

Concordamos novamente que, tanto nas aulas vagas como naquelas em que o 

professor eventual está presente, ambas tinham em comum a ausência do professor 

especialista titular da disciplina. Contudo, os conflitos e indisciplina poderiam ser 

conseqüências dessas ausências. Eram pistas importantes para a compreensão da escola, 

justificando de outro modo a realização do estudo. Optamos, inicialmente, por pesquisar 

quais os mecanismos ou estratégias a escola pública utilizava para reorganizar-se diante 

da ausência do professor titular da disciplina. O propósito inicial era o de constatar se 

era significativa a ausência dos professores titulares das disciplinas; para tanto, teríamos 

que quantificar essas ausências e, a partir daí, analisar a organização da escola naquilo 

que parecia incidir sobre a questão de tempo de professores e alunos no seu 

envolvimento com as aulas, aspecto central da organização escolar. Seria registrada toda 

e qualquer ausência do professor titular da disciplina, qual o recurso utilizado pela 

escola para reorganizar-se e, se possível, o motivo da ausência, além, é claro, de 

continuar coletando as informações referentes à freqüência e rendimento dos alunos e 
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participação dos pais nas reuniões bimestrais  buscando relações possíveis entre estes 

registros e a ausência do professor titular da disciplina. 

Iniciei o ano letivo de 2006 munido de todos os recursos citados anteriormente, 

e, desde o primeiro dia letivo, os registros foram coletados conforme o previsto. A única 

situação que não estava prevista era a minha saída da função de professor coordenador 

do período diurno em função da incompatibilidade de horários de trabalho com o estudo 

e encaminhamento de procedimentos pedagógicos, sobretudo. A princípio essa alteração 

poderia dificultar a coleta de registro. Entretanto, foi contornada da seguinte maneira: 

retornando à função de professor de Educação Física, ministraria aulas em todas as 

turmas analisadas e em todos os dias da semana. Conhecia a grande maioria dos alunos 

e boa parte dos professores em exercício, conhecia muito bem todos os funcionários da 

equipe de apoio (inspetor de alunos, merendeiras e turma da limpeza) e todas as formas 

para coleta desses registros, uma vez que ainda não eram do conhecimento da direção o 

tema e o objetivo de minha pesquisa, que apenas sabia do preenchimento da ficha 

individual de cada aluno, o que vem a ser um procedimento comum na escola pública. 

Vários professores que atuaram comigo em 2005 e tinham conhecimento das 

formas de preenchimento do instrumento referente à trajetória escolar do aluno durante 

o ano letivo dispuseram-se a preenchê-las, com a clara intenção de contribuir com 

minha pesquisa de mestrado, mesmo não sabendo em detalhes o que eu estava 

pesquisando. Quanto à coleta de registros de ocorrências das ausências de professores e 

seus motivos, esta ficou sob minha responsabilidade, e coletava-os da seguinte maneira: 

por meio de perguntas informais na hora do café; simples observação das turmas que 

estavam com aula vaga em nosso pátio; questionamento aos professores eventuais sobre 

quais professores estavam substituindo; perguntas aos alunos sobre qual professor faltou 

ou não, além de contar, em última instância, com as observações feitas por funcionárias 

da limpeza ou inspetor de alunos. Poucas vezes foi utilizado o livro ponto, pela 

dificuldade de acesso e a possibilidade de questionamento por parte de outros 

funcionários sobre o motivo de eu estar observando a vida funcional de outros 

professores já que não estava mais na função de coordenação. 

Observei, então nos últimos quarenta (40) meses, atuando como professor 

coordenador de uma escola pública paulista, bem como em seguidas reuniões com 

outros professores coordenadores da mesma Diretoria de Ensino - os quais relatavam a 

existência de situação idêntica nas escolas onde atuavam - que a ausência de apenas um 

professor já implicava atividades extras de vários profissionais que deveriam, em 
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princípio, estar envolvidos em situações que facilitassem os processos de ensino e de 

aprendizagem e não apenas evitando ou administrando conflitos resultantes da ausência 

do professor titular da disciplina. Este constituiu outro argumento que busca sustentar 

esta pesquisa. 

O levantamento de teses e dissertações permitiu verificar a quase inexistência de 

estudos sobre a temática, demonstrativo da relevância também constituindo argumento 

acadêmico para a realização do estudo. Seguindo o eixo desta pesquisa procedeu-se à 

busca de informações sobre trabalhos realizados por mestrandos e doutorandos ou 

apresentados em eventos. Vale lembrar que a margem de busca foi bem específica 

cruzando a idéia da organização da escola no que tange às questões de tempo e uso dele 

por presença ou ausência dos professores titulares nas aulas. 

Foram utilizados os trabalhos XII ENDIPE (Encontro Nacional de Didática e 

Praticas de Ensino), 28º ANPED (Associação Nacional de Pós graduação em 

Educação), VI e VIII Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sudeste e 

dissertações e teses organizadas no CD Rom da ANPED (1999) que apresenta os 

resumos dos trabalhos apresentados no encontro. Essa busca de referência para pesquisa 

no tema tempo ou tempo pedagógico na escola tem, a meu ver, se apresentado em uma 

autora, Galego (2004), que descreve principalmente a escola mútua e cultura escolar, 

porém, analisa a composição do quadro horário no início do século XX, portanto em 

período que antecede aquele sobre o qual incide esta pesquisa, ou seja, a época atual.  

Ana Gracinda Queluz (2004), no XII ENDIPE, discutiu o tempo pedagógico 

quanto à sua utilização para aprendizagem interdisciplinar, mas não quanto à quantidade 

de tempo disponível utilizado pelos professores. Apresenta-se principalmente o tempo 

escolar relacionado à implantação dos ciclos escolares ou à organização do quadro 

horário das escolas.  

No conjunto de teses e dissertações, principalmente da Biblioteca PUCSP até 

então pesquisado, o tema é pouco recorrente. Em pesquisa recém concluída referente às 

faltas de professores e à organização dessas escolas frente tal situação, Santos (2006) 

realizou um estudo exploratório nos anos de 2004 e 2005 em 05 (cinco) escolas da rede 

municipal de São Paulo abrangendo 349 (trezentos e quarenta e nove) professores, e 

registrando, entre outros dados de igual importância, a utilização de 04 (quatro) das 

muitas possibilidades legais de afastamento do professor, sejam elas: falta abonada, 

falta justificada, falta injustificada e falta oriunda de licenças. A possibilidade “falta 

abonada” apresenta-se em média em 70% (setenta por cento) das ocorrências de faltas, e 
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possui, legalmente, alguns atrativos: o de não representar perdas salariais ao professor, a 

possibilidade de sua utilização em até 10 (dez) ocasiões durante o ano letivo e sua 

“justificação” ser feita diretamente ao superior imediato. 

A mesma pesquisa apresenta algumas alternativas encontradas por essas escolas 

para ocupar o tempo desses alunos quando da ausência do titular da disciplina. Utilizo o 

termo “ocupar”, pois nenhuma das alternativas constatadas privilegia o trabalho 

pedagógico junto aos alunos: utilizam substitutos, distribuem os alunos em outras 

turmas, utilizam outros espaços da escola (quando esses espaços existem) sem a 

presença de um professor, adiantam as aulas e dispensam os alunos antes do horário 

previsto para o cumprimento da jornada diária ou ficam em aula vaga. 

No segundo semestre ocorreu praticamente a última ocorrência significativa que 

gerou algumas mudanças na proposta inicial da pesquisa visto que a realização do 

SARESP 2006 - que forneceria os indicadores internos de rendimento dos alunos - não 

ocorreu; contudo, mesmo ainda sem uma definição sobre como os indicadores de 

rendimento dos alunos seriam (ou não) utilizados, mantive a coleta dos mesmos.  

Encerrei o ano letivo de 2006 cumprindo meu papel de professor de Educação 

Física junto à escola, e concluindo, simultaneamente, a pesquisa de campo necessária ao 

meu projeto de pesquisa.  

 

Definição do tema e do problema 
  

O tema deste estudo portanto passou a incidir sobre absenteísmo de professores 

e sua relação com a organização da escola. Esse tema é perpassado pelas questões do 

direito às faltas de alunos e professores e conseqüências do uso desse direito 

principalmente em relação ao tempo de contato entre professores e alunos.  

Acompanhando, diariamente, o desenvolvimento de um ano letivo em uma 

escola pública paulista do ensino fundamental ciclo II, e relacionando ausência de 

professores e alunos com as mais variadas justificativas, pude constatar diversas 

questões relativas ao tempo realmente dedicado às situações de ensinar e aprender com 

o professor titular da disciplina no ambiente escolar. Ao lado dessas situações pude 

avaliar, inclusive, outras situações relevantes como as que vêm a seguir, 

problematizando essas constatações. 
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Do total das aulas previstas, em quantas o professor titular da disciplina esteve 

ausente? Algum professor o substituiu? Caso tenha substituído, a formação acadêmica 

do substituto era equivalente ou não? Quais as justificativas utilizadas para essas 

ausências? Quais os componentes curriculares em que esses fatos mais ocorrem? 

Estariam os dois agentes, professor e aluno, encontrando-se o tempo suficiente para que 

ambos cumprissem o que se espera, ou seja, o ensino e a aprendizagem, no contexto 

escolar? Esse tempo, sobretudo entendido pelo calendário escolar em dias letivos e 

horas aula, estaria comprometendo o rendimento do aluno? 

 

Hipótese 
  

Havia indícios, oriundos da observação assistemática, de que o fato de grande 

parte dos professores da rede pública paulista de ensino valer-se, durante o ano letivo, 

de uma ou outra ou, ainda, de diversas possibilidades legais de afastamento de seu 

trabalho em sala de aula refletisse, direta e negativamente, na organização da escola e 

no tempo dedicado ao processo de ensino. 

Essa relação parecia indicar, inclusive, que a utilização de forma incorreta ou 

ineficiente do tempo legalmente disponível para esse encontro entre professor e alunos 

contribuísse de forma direta para a desorganização da vida escolar, obrigando outros 

profissionais envolvidos nessa rotina a se  desviarem suas funções para administrar as 

ausências e tentar reorganizar a escola, gerando assim uma seqüência de atividades não 

planejadas, culminando com a oferta de uma educação que se cuida, em grande parte, 

apenas da manutenção do aluno na escola, com cumprimento do calendário escolar sem 

qualidade, ou seja, a escola é regida por regulamentação formal mas também por ações 

informais diante de circunstâncias imprevistas pela racionalidade produtiva.   

 

Objetivo  
 

O objetivo principal desta pesquisa foi o de auxiliar na compreensão da 

realidade escolar em seu dia-a-dia. Tal objetivo se desdobraria na busca de constatar a 

quanto tempo estaria reduzido o encontro entre profissional titular da disciplina e aluno 

dentro do ambiente escolar, tendo em vista todas as ausências legais de professores e 

alunos bem como os possíveis impactos dessa relação no rendimento dos alunos. 
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A proposta foi a de pesquisar inicialmente a freqüência de professores e alunos 

durante um ano letivo, verificar o cumprimento ou não do calendário escolar desse ano 

letivo, verificar a quantidade de aulas que não tiveram a presença dos professores 

titulares, quais os profissionais que os substituíram além da freqüência e rendimento dos 

alunos. 

O intuito desta pesquisa não foi o de questionar a permanência, inclusão ou 

retirada de alguma conquista nas condições de trabalho do professor nem ao menos 

questionar a quantidade de dias letivos, durante o ano, ou o número de horas/aula por 

disciplina, ou ainda o número de ausências legais permitido ao professor e aos alunos, 

mas verificar o quanto essas situações – que retiram legalmente o professor da sala de 

aula e permitem ao aluno até 25% de ausência do total de aulas previstas para o ano 

letivo – são efetivamente repostas ou qual a formação do profissional que as repõe visto 

que, também legalmente, existem algumas opções para se preencher essas lacunas, 

como a utilização de professores eventuais ou substitutos que, em alguns casos, ainda 

são estudantes.  

 

Procedimentos de pesquisa  

 

Campo empírico 
 

O campo empírico da pesquisa foi uma escola de ensino fundamental no âmbito 

do Ciclo II da rede estadual paulista situada na cidade de Franco da Rocha que integra a 

Diretoria de Ensino da região de Caieiras, subordinada à COGESP9. 

Definiu-se como campo empírico para a investigação justamente a escola 

pública onde eu atuava pelos seguintes motivos:  

 

a) quanto aos registros referentes à trajetória escolar dos alunos possuía dados 

desde 2004; 

b) quanto ao registro das ocorrências de situações que atrapalhavam o bom 

andamento da rotina escolar havia a base de dados coletados desde 2004; 

                                                 
9 Coordenadoria Geral de Estudos da Grande São Paulo. Divisão da Secretaria Estadual de Educação 
responsável por todas as Diretorias de Ensino Regionais da grande São Paulo. As Diretorias de Ensino do 
Interior estão sob a responsabilidade da CEI (Coordenadoria de Estudos do Interior). 
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c) atuando como professor coordenador do período diurno, poderia acompanhar 

todas as turmas envolvidas no projeto. Sendo meu campo empírico o meu local 

de trabalho, não teria custos adicionais, além do fato de, no caso de uma ou 

outra ausência minha ao trabalho, outros profissionais facilmente fariam esta 

coleta, apesar de toda pesquisa estar ocorrendo sem o conhecimento ou 

autorização da Direção escolar. 

 

Definiu-se que as turmas analisadas seriam as do período da manhã, constituídas 

por doze turmas de Ensino Fundamental ciclo II amparadas legalmente pelo regime de 

Progressão Continuada. Definiu-se também o período de coleta dos registros como 

sendo o de um ano letivo, isto é, 200 dias letivos e, por isso, corria contra o tempo para 

um ou outro ajuste nos instrumentos de registro das informações. 

Ainda em dezembro de 2005, foram feitos os ajustes necessários no projeto com 

o objetivo de aproveitar ao máximo as informações que teria em mãos, como, por 

exemplo: 

– o instrumento de registro da trajetória escolar dos alunos privilegiaria turma a turma e 

aluno a aluno em sua freqüência e rendimento bimestral, o comparecimento ou não de 

seu pai ou responsável nas reuniões bimestrais e seu resultado ao final do ano letivo: 

aprovado, retido, evadido ou transferido; 

– quanto ao registro das ausências do professor titular da disciplina, buscaria quando e 

em que turma ocorreu, se outro professor o substituiu ou não e, se possível, qual o 

motivo dessa ausência; 

 Os instrumentos de registros passam então, a partir desse momento, a ter uma 

forma definitiva.  

 

A coleta das informações e os instrumentos 
 

O acompanhamento diário da freqüência dos professores foi realizado por meio 

de um instrumento específico. Tal instrumento teve como referência o quadro horário 

das aulas utilizado diariamente para distribuição dos professores em turmas e horários 

antecipadamente fixados. Acrescentei outros campos para registros mais precisos sobre 

a realidade escolar. Contudo, a coleta dessas informações ficou condicionada à minha 

presença todos os dias da semana, como professor de Educação Física, em todas as 
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turmas do período nessa escola, bem como observação, quando possível, do livro ponto 

e registros pessoais. 

O instrumento para coleta das informações sobre a presença e falta dos 

professores foi testado inicialmente, podendo ser mais facilmente interpretado com base 

nas seguintes informações: 

• no campo 1 definiu-se a utilização do quadro com horários de aulas do 

período da manhã (a escola possui ainda mais dois períodos letivos que não 

foram objeto de estudo) do ano letivo de 2006, iniciado em 13/02/2006 e 

concluído em 22/12/2006, atendendo assim à solicitação de um mínimo de 

duzentos (200) dias letivos determinados pela vigente LDB 9394/96; 

• no campo 2 definiu-se a data em análise, o dia da semana a que corresponde 

e sua relação com o dia letivo em questão; 

• no campo 3 definiu-se qual a aula, ou horário do dia letivo em análise, 

lembrando que as turmas analisadas estavam sujeitas ao cumprimento de 

uma jornada semanal de vinte e oito (28) horas/aula de cinqüenta (50) 

minutos cada, prevista na Resolução 16 de 01/03/2005 da Secretaria Estadual 

de Educação, distribuídas conforme decisão do Conselho de Escola10 da 

unidade escolar de 20/02/2006, entre as 7:00 e 12:20 horas, portanto, 

semanalmente o espaço destinado a duas (02) horas/aula por turma 

apresentaram-se com seus campos inutilizados; 

• no campo 4 definiu-se a turma a ter as informações registradas uma vez que, 

simultaneamente, as doze (12) turmas teriam suas informações também 

registradas e, além disso, tornou-se necessária a divisão deste campo em três 

(03) sub-campos representando as três (03) possíveis situações para uma 

aula, assim dispostos: 

a) PR: apresentam-se as aulas previstas no quadro com os horários da escola e 

para tanto adotei códigos para as nove disciplinas acrescidos de um número 

que permitiu relacionar professor e turma, sua freqüência diária por turmas 

ou de forma geral, visto que o titular de uma disciplina atuava, muitas vezes, 

em mais de uma turma.  

                                                 
10 Colegiado constituído por representantes de pais, professores, alunos e funcionários que atua 
articuladamente com o núcleo de direção, no processo de gestão pedagógica, administrativo e financeiro 
da escola. 
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b) EF: apresenta-se o que efetivamente aconteceu com aquela aula prevista, ou 

seja, caso este campo encontre-se em branco significa, por exemplo, que a 

aula prevista para LP1 foi realmente ministrada por LP1, porém, se LP1 não 

ministrou a aula três situações podem ter ocorrido: 1) nenhum professor 

ministrou aquela aula, o que registrei como VG (vaga); 2) um professor 

eventual, que registrei como EV (eventual) ministrou esta aula. A terceira 

situação possível no campo EF seria a utilização da aula para outras 

finalidades e não o encontro professor e aluno, que poderiam facilmente ser 

evitadas, as quais registrei como DV (diversos). 

c) M: apresenta-se o motivo da ausência do professor titular da disciplina para 

aquela aula prevista. Destaca-se que a legislação permite uma grande 

quantidade de afastamentos; portanto fizeram parte deste acervo apenas as 

justificativas apresentadas durante o ano letivo de 2006, pelos professores 

desta escola. 

O acompanhamento diário da freqüência dos alunos era realizado por meio de 

um instrumento específico, o que é de competência do professor. Para tanto, utiliza seu 

Diário de Classe, o que dificultou em muito a coleta de informações para a pesquisa. 

Porém, cada escola produz para cada turma - através da reunião do Conselho de Classe 

e Série - uma ata bimestral para registro de freqüência na qual são registrados o 

rendimento e a freqüência de cada aluno em cada disciplina. Tal documento foi de 

grande valia, pois reunia informações – no caso da freqüência e rendimento bimestral de 

cada aluno – de que precisava, cabendo-me apenas elaborar um instrumento que 

permitisse reunir as informações dos quatro (04) bimestres.  

O instrumento para a coleta das informações sobre freqüência, rendimento foi 

testado previamente, podendo ser mais facilmente interpretado com base nas seguintes 

informações: 

• no campo 1, definiu-se o número e o nome do aluno 

• no campo 2, registrou-se o número de faltas/aula apresentado no bimestre em 

questão, tomando-se por base a soma das faltas/aula em todas as disciplinas. 

Para tanto, subdividi este campo em: 1º, 2º, 3º e 4º bimestres; no subcampo 

“Total”, através da soma dos subcampos 1º, 2º, 3º e 4º, terei o número de 

faltas/aula apresentado pelo aluno durante todo o ano letivo, e o subcampo “%”, 

onde terei a porcentagem de ausências do aluno em relação ao total de aulas 

previstas para o ano letivo. 
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• no campo 3, registrou-se bimestralmente o número de conceitos insatisfatórios 

obtidos pelo aluno em todas as disciplinas; no subcampo “Total”, ter-se-ia o 

número de conceitos insatisfatórios obtidos pelo aluno durante o ano todo e, no 

subcampo “%”, ter-se-ia, em porcentagem, o rendimento anual do aluno em 

relação ao cem (100) por cento previsto, ou seja, trinta e seis (36) conceitos. 

• no campo 4, registrou-se, ao término do ano letivo, o encaminhamento oficial 

dado ao aluno em questão, considerando seu rendimento e freqüência. As 

possibilidades de resultado final esperado são: promoção, retenção, evasão e 

transferência. 

Decidiu-se também pela construção de dois bancos de dados que me 

permitissem refletir sobre algumas condições presentes no conjunto de professores que 

estariam atuando diretamente junto aos alunos: 

– banco 01 (constituído pelos professores titulares das disciplinas): um código 

específico, seu nome (fictício) e data de ingresso nesta escola, sua formação, sua 

situação funcional, o tempo de magistério na data do ingresso nesta escola, quantas 

aulas ministra nesta escola, quantas aulas ministra em outras escolas, qual o horário que 

realiza (se realiza) o HTPC nesta escola, sua escola sede, e em quais períodos ministra 

aulas;  

– banco 02 (constituído pelos professores eventuais): um código específico, nome 

(fictício) e data de ingresso nesta escola, sua formação, e tempo de magistério na data 

de ingresso nesta escola. 

Utilizou-se nomes fictícios para os professores uma vez que não possuo 

autorização dos mesmos para isso e também com o intuito de preserva-los de possíveis 

constrangimentos.  

As informações referentes à freqüência dos professores titulares das disciplinas, 

reorganização da escola frente a essas ausências e o cumprimento do calendário escolar 

eram coletadas diariamente e as informações referentes à freqüência e rendimento dos 

alunos eram registradas bimestralmente. Durante os duzentos dias letivos, foram 

observadas 13.448 aulas previstas, envolvendo 23 professores titulares das disciplinas e 

15 professores eventuais, além das doze turmas e 424 alunos envolvidos.  
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Procedimentos de análise  
 

Ao término do primeiro bimestre comecei a colorir alguns registros nas 

cartolinas, construindo assim um padrão visual mais acentuado para determinadas 

ocorrências. Posteriormente, todas as informações foram lançadas num programa de 

computador que viabilizou uma enorme quantidade de possibilidades de cruzamento de 

informações. 

As informações coletadas foram analisadas e organizadas em tabelas, quadros e 

figuras. Além disso, as observações permitiram acréscimos para análise do dia-a-dia da 

escola, conforme as tentativas de se estabelecer análises de relações com referenciais 

das ciências sociais tais como Canário (2005), Hutmacher (1995), Nóvoa (1995), Lima 

(2003), Weber (1976), Vincent, Lahire e Thin (2001) entre outros. 

Basicamente os dados organizados em tabelas foram primeiramente dispostos 

em uma tabela que apresenta os indicadores anuais do tema em questão seguidos de 

uma análise global desses indicadores, posteriormente foram ilustrados por uma ou mais 

figuras com o intuito de permitir outro recurso para a visualização desses indicadores e 

finalmente essa primeira tabela foi desmembrada em quatro novas tabelas que 

apresentam esses mesmos indicadores porém, bimestre a bimestre seguidos também de 

uma análise. 

Os quadros utilizados cumpriram uma dupla função, pois da mesma forma que 

fornecem ao leitor um panorama das informações que estão sendo apresentadas, 

contribuíram na análise dessas mesmas informações.  

 

Estrutura do trabalho 

 

No capítulo 1 apresento algumas justificativas que me levaram a pesquisar a 

questão da organização da escola frente à ausência dos professores titulares das 

disciplinas, uma descrição do surgimento, consolidação e modificações sofridas ao 

longo do tempo pela escola até hoje, a definição do tempo como sendo um dos pilares 

de sua organização, apresento breves colocações de autores que referendam a 

importância da escola na sociedade bem como outros autores que explicitam a 

necessidade de estudos sobre esta mesma escola. 

Destaco a escola, sua localização, seu entorno e a importância para o bairro e 

seus moradores; sua organização física, de professores e curricular; seus agentes 
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merecendo destaque especial a participação e importância do inspetor de alunos. As 

informações contidas nesse capítulo buscam permitir ao leitor uma caracterização da 

escola em questão com o intuito de evidenciar singularidades desse espaço físico que 

possam, direta ou indiretamente, influenciar no processo educativo. 

O capítulo 2 foi utilizado para apresentar, por meio de quadros, figuras e tabelas 

os indicadores coletados seguidos de uma análise dos mesmos. A principio pode-se 

acreditar que tamanha quantidade de números torne-se cansativa e repetitiva. Contudo, 

pouco a pouco se observa que esses mesmos números não estão disponíveis em nenhum 

registro oficial dessa (e provavelmente da maioria das outras) escola e permitem uma 

profundidade na análise de importantes segmentos presentes em sua rotina. 

Os números apresentados e os fatos observados foram tão interessantes que o 

comentário mais freqüente após a tabulação dos conjuntos de dados era: “que absurdo”. 

 Apresento também a legislação que rege a rotina escolar e a vida funcional do 

professor e dos alunos pois seria impossível discutir o cumprimento de uma legislação 

sem ao menos apresenta-la e, principalmente observar que a mesma pouco se alterou no 

período estudado, ou seja, da LDB 5692/71 até nossos dias. 

O terceiro capítulo busca, através da análise dos indicadores de uma turma 

específica, verificar se existe impacto, de todos os indicadores apresentados no capítulo 

2, no rendimento dos alunos. A escolha da turma deu-se em função da existência de 

uma quantidade maior de informações dessa turma e a análise de seus indicadores segue 

o mesmo padrão das análises realizadas no capítulo 2. 

Finalmente, nas considerações finais realizo alguns comentários referentes a 

algumas descobertas quanto aos indicadores, ao longo da pesquisa, com a rotina 

observada, mesmo com os indicadores oficiais apontando para determinado “sucesso”, 

ela tem pouco tempo para ensinar. 
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Capítulo 1   A escola e seus agentes 
 

 O presente capítulo busca apresentar não apenas o campo empírico físico onde 

se realizou a coleta de informações para o desenvolvimento desta pesquisa, o que de 

certo modo reduziria a escola a um simples cenário; busca, sobretudo, apresentar a 

escola bem como todos aqueles que se relacionam direta ou indiretamente com ela, 

constituindo-a autêntica expressão de nossa sociedade. 

 Para entendê-la como tal, faz-se necessário um grande esforço na pesquisa para 

deixar de lado aquela visão um tanto quanto idealista, em que se acredita que os alunos 

têm como prioridade aprender, os professores devem ensinar, e o mais importante, 

porém, menos visível - principalmente por se tratar de uma escola pública -  que o 

estado conduza esse processo de forma autônoma. 

 A escola aqui descrita obedece a uma estruturação e, assim, está vinculada a uma 

Diretoria de Ensino Regional que engloba algumas cidades, esta vinculada a uma 

Coordenadoria que engloba algumas regiões do Estado vinculadas a uma Secretaria 

Estadual de Educação, por sua vez vinculada à organização administrativa do Estado, 

que também está vinculada à organização administrativa do país. Toda essa estrutura 

como apresento mais adiante, mantém relações com organizações nacionais e 

internacionais, entre elas, o Banco Mundial. Para o governo do estado poder obter 

recursos financeiros junto a essa organização, é necessário o cumprimento de uma série 

de exigências em diversos segmentos da sociedade, atingindo, assim, condições 

necessárias, segundo esta organização, que viabilizem a disponibilização de tais 

recursos. Dentre estas exigências, encontra-se o amoldamento do sistema educacional 

público brasileiro, o que reflete diretamente numa sensível limitação de autonomia tanto 

na definição quanto na condução de políticas públicas educacionais, principalmente 

quanto a racionalidade e eficácia. 

 Ao apresentar, nesta pesquisa, uma escola pública de ensino regular é necessário 

dizer que ela possui o ensino fundamental organizado em ciclos de aprendizagem, neste 

caso o ciclo II e o ensino médio;  utiliza o regime de progressão continuada como base 

para decisões quanto ao rendimento de seus alunos; possui salas de aula com um 

número elevado de alunos, e está sujeita a avaliações externas de rendimento  

oferecendo condições precárias para o desempenho do papel de professor. Entre outras 
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características, torna-se claro que essa escola tem seu trabalho pautado não unicamente 

em necessidades pedagógicas mas também por exigências econômicas. 

 Ao aceitar a escola como parte de uma organização com suas hierarquias ou que 

cada cargo ou função ali existente está sob o comando e a supervisão de um superior 

(WEBER, 1976), torna-se menos difícil entender porque muitas vezes o diretor porta-se 

apenas como um administrador ou o professor porta-se apenas como um redator de 

relatórios, ou o aluno possa ser visto apenas como um hóspede. Torna-se menos difícil 

entender também que, sem a utilização de um sistema burocratizado, dificilmente a 

escola pública funcionaria. 

Pereira (1967), ao estudar uma escola em área metropolitana, procurou, dentro 

da escola, informações essenciais para a compreensão dessa realidade, informações 

essas que, provavelmente, não seriam encontradas em livros e descobriu, inclusive, que 

a escola precisa de uma organização burocrática, racional, porém nem sempre esta 

organização funciona. Seu estudo destaca também a importância de uma análise de 

todos os seus agentes, deixando claro que todas as particularidades desse ambiente são 

importantes para o processo de ensino e aprendizagem.  

     Descrevo, então, a escola, a legislação que a ampara, seus aspectos físicos, seus 

ambientes, seus agentes, o bairro onde se localiza, enfim, algumas características que 

lhe conferem certa identidade. Pouco a pouco é possível observar que algumas dessas 

características obedecem a um padrão industrial de produção – determinado por 

organizações internacionais que financiam esta escola – e respaldado princípios que 

permitem, por um lado, a divisão, a hierarquização e a realização do trabalho da escola. 

Por outro lado, contudo, a engessa em diversos aspectos. 

Para compreender as razões dessa realidade, inicialmente, apresento alguns fatos 

históricos que contribuíram para a atual caracterização daquilo que hoje conhecemos 

como escola e procuro enfatizar, nesta apresentação inicial, que, quanto mais nos 

aproximamos dos dias atuais, mais se evidencia o tempo como unidade determinante 

não só das práticas e saberes específicos como dos objetivos buscados por esse histórico 

equipamento social denominado escola. 

 Vincent, Lahire e Thin (2001) afirmam ser um erro acreditarmos que a escola e 

sua forma, como hoje a conhecemos, é o resultado de uma seqüência lógica de eventos 

imunes a conflitos políticos, econômicos e de interesses. Porém, poderíamos iniciar 

nossa reflexão em um período anterior ao século XVII, onde, exceto aos filhos dos 

nobres, a transmissão de saberes condicionava-se ao ver e fazer no âmbito familiar, 



22 

 

baseada na cultura oral, que demandava uma grande quantidade de tempo, mas um 

processo pouco sistematizado ou padronizado. 

 A evolução e conseqüente divulgação da escrita no ocidente determinaram 

novos rumos para a humanidade, sobretudo nas relações de manufatura, convivência 

social e aquisição de saberes, instalando definitivamente a cultura da escrita. Com o 

advento do processo de urbanização da Europa, a partir da revolução industrial, 

situações de ociosidade de um grande número de crianças pobres chamam a atenção de 

J. B. de La Salle que, ao agrupá-las para, ao menos, ensiná-las a ler, escrever e contar – 

o que lhes permitiria o “ingresso” na sociedade, além de substituir o latim pelo francês e 

os textos canônicos por cantos religiosos – percebe a necessidade de sistematizar as 

atividades a elas oferecidas, adequando-as também ao tempo disponível, visto que sua 

relação com as crianças não tinha  vínculos familiares, nem profissionais. Começa, 

assim, a caracterização dos atuais moldes de forma escolar, tornando-se impossível, a 

partir desse período, falarmos de escola ou forma escolar sem a presença de um espaço 

físico, saberes, práticas e tempo específico. O uso e o controle do tempo na escola estão 

definitivamente instituídos. 

 Descrevendo a situação da cidade de Manchester quando de sua industrialização, 

Engels (1989) também relata uma situação de ociosidade acentuada por um grande 

número de crianças, aproximando-as da marginalidade e alcoolismo entre outras 

situações de degradação humana. Um equipamento social eficaz tornou-se necessário 

para preencher a ociosidade dessas crianças, pelo menos até alcançarem idade ou 

comportamentos aceitáveis para serem absorvidas pela industrialização. Caso este 

equipamento social eficaz seguisse o modelo industrial vigente, tanto melhor seria. 

 O equipamento social existe: é a escola reorganizada por Lancaster e Bell no 

século XIX, o qual, atendendo também o modelo industrial vigente, oferecia o ensino 

mútuo. Com baixos investimentos e utilizando um professor por turma, se conseguia 

educar elevado número de crianças ao mesmo tempo, valendo-se, para tanto, da 

consagração dos elementos presentes na forma escolar. Isto é, em um espaço específico 

eram oferecidos os saberes necessários para que crianças alcançassem, no mínimo, o ler, 

o escrever e o contar. Contudo, eram indiretamente moldadas a atender as exigências da 

indústria como o cumprimento de regras e comportamentos. O controle do tempo por 

meio do relógio, do sinal ou do apito tornou-se fundamental nessa etapa de 

escolarização das crianças, tanto que Narodowski (1999) cita a escola, nesses moldes, 

como instituição de seqüestro da infância. 
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 Certamente o ensino mútuo, sustentado, também, pelo rígido e sistemático 

controle do tempo, não conferiu qualidade na transmissão e aquisição do ler, escrever e 

contar; entretanto, preparou um grande número de jovens para o ingresso na indústria 

(Fernandes Enguita, 1989). Esse aumento de público nas escolas contribuiu 

decisivamente para a consolidação da instituição escolar, determinando-a como 

passagem obrigatória de todas as crianças interessadas ou necessitadas de participar do 

mundo industrializado. 

 O século XX depara-se com dois grandes questionamentos no campo 

educacional. Primeiro, que já não existem mais dúvidas quanto à necessidade de 

democratização da educação, visto que a cultura escrita atingiu seu status de 

imprescindível ao mundo moderno, e a indústria, em franca ascensão, necessita de mão-

de-obra cada vez mais qualificada. A princípio, oferecer esta qualificação compete à 

escola; contudo, sua organização e seu currículo não atendem a essas necessidades. 

 A reorganização da escola leva ao aumento de público e ampliação dos saberes a 

ensinar, quer dizer, mais alunos, mais disciplinas (componentes curriculares) e 

conseqüente ampliação do tempo de permanência dos alunos na escola, resultando, 

inclusive, em reorganizações, normatizando-a  por meio de legislação específica. 

 O segundo questionamento origina-se das seguidas guerras ocorridas no início 

do século. Por que, se a escola contribui para a formação dos indivíduos, prepara-os 

para o trabalho, amplia seguidamente o tempo de permanência dos mesmos sob sua 

responsabilidade, no entanto, como resultado, o mundo está em guerra? Então, o que 

esta escola estaria ensinando? De que maneira estaria contribuindo para a formação dos 

indivíduos? Este é um dos paradoxos da análise sobre a escola, também apresentado por 

Canário (2005) ao destacar o sentimento de frustração, principalmente de educadores, 

em relação às promessas e esperanças depositadas na escola.  

Apesar disso, após a Segunda Guerra Mundial, observa-se um crescimento 

exponencial da oferta educativa escolar, o aumento da procura pela escola e a ampliação 

das políticas educativas globais. Como o modelo escolar que se mostrou há tão pouco 

tempo ineficiente em oferecer possibilidades de ascensão social ou contribuir para que 

os povos ao menos não promovessem guerras, retorna como “indispensável” para se 

atingir os mesmos objetivos anteriormente propostos? Teria a escola ou os alunos 

mudado? Teriam os objetivos da escola mudado?  

 Inicia-se, desta forma, a reorganização da escola, destacando o aumento da 

participação das Ciências no currículo escolar, atendendo, assim, acima de tudo às 
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necessidades da indústria, além de buscar transmitir aos alunos, valores ou significados 

associados ao que está sendo ensinado. Sabemos apenas que a criança ou o aluno 

permanece cada vez mais tempo dentro da escola e que esta permanência tem custos de 

ordem diversa. 

 Nesse contexto, o século XX finda com o tema educação entregue à competência 

de organizações mundiais, visto que a mesma assumiu proporções, valores e custos 

financeiros impensáveis há cem (100) anos. Encerrada a segunda grande guerra 

mundial, países que se firmaram econômica e politicamente criaram instituições como o 

Banco Mundial, que possui entre suas funções, determinar o que e como ensinar, a 

quem e por quanto tempo ensinar, quem e com qual formação ensinar e, o principal, 

com que custo financeiro. 

 No caso brasileiro pode-se afirmar que, nosso sistema educacional foi 

moldando-se às exigências dessas organizações internacionais, pois considerando o 

aumento da procura pela educação formal, principalmente a partir dos anos de 1970, em 

função de fatores como o êxodo rural, a crescente industrialização do país e o fim do 

exame de admissão tornam cada vez mais difícil manter financeiramente este sistema.   

 A Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), além de confirmar a Educação 

como um direito de todos e um dever da família e do Estado, torna o ensino 

fundamental obrigatório e gratuito a todos, delegando aos Estados e municípios 

definirem formas de colaboração para a organização dos sistemas de ensino 

fundamental, de modo a assegurar a universalização do ensino.  

No Estado de São Paulo, a Constituição Estadual de 1989 (São Paulo, 1989), 

além de alinhar-se às determinações federais, possibilita aos municípios a instrução de 

crianças de 0 a 6 anos, porém, o ensino fundamental, a partir dos sete anos e com 

duração de oito anos, ainda é de responsabilidade do estado e dos municípios. Em 1990, 

com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil,1990), completa-se 

o ciclo de busca de uma obrigatoriedade da escola: a escola e seus gestores são 

obrigados a oferecer vagas a todos os alunos e os pais e responsáveis também são 

obrigados a enviar seus filhos à escola. 

 Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394 de 1996 (Brasil, 

1996) é permitido à educação básica organizar-se de diversas formas, inclusive em 

ciclos, forma adotada pelo Estado de São Paulo, ou seja, o ensino fundamental passa a 

ter oficialmente o Ciclo I, que atende aos alunos de 1ª a 4ª séries, e o Ciclo II, que 

atende aos alunos de 5ª a 8ª séries. Soma-se a estas condições, o regime de progressão 
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continuada, também vigente neste estado. Em linhas gerais, se prevê a manutenção do 

aluno na mesma série, por rendimento insatisfatório, apenas nas séries finais de cada 

ciclo (4ª e 8ª séries) e com freqüência inferior a 75% do total das aulas previstas para 

aquele ano letivo em todas as séries dos ciclos. Temos, assim, o produto final esperado 

por esta escola: um aluno freqüente.  

 Tomasi (1996) afirma que a preocupação pedagógica, social e cultural da 

educação sucumbiu frente ao valor econômico da mesma. Temos, hoje, ampliado o 

acesso à educação, o que pode ser positivo; temos a ampliação do tempo de 

permanência do aluno na escola, através do aumento de número de horas aula e sua 

freqüência. O que ainda não temos comprovado é se isso é positivo ou não. Além disso, 

temos a histórica dificuldade de se relacionar os saberes do ciclo I e ciclo II do ensino 

fundamental; do ensino fundamental com o ensino médio; do ensino médio com o 

ensino superior; e da educação, de maneira geral, com o mundo do trabalho. 

 A afirmação de Tomasi (1996) justifica-se ao observarmos que a escola pública 

paulista presente nesta pesquisa, que foi pouco a pouco organizada em função destes 

fatos, é uma escola que integra uma rede numerosa, é amparada por uma legislação 

estadual respaldada em uma legislação federal que segue um conjunto de orientações, 

principalmente do Banco Mundial, que atribui à educação um valor de produto e este 

produto, além das possibilidades de coerção que oferece, precisa produzir lucro, ou, na 

pior das hipóteses, não representar gastos excessivos. 

 Essa busca pelo lucro resulta em uma série de posicionamentos que se observam 

não apenas na escola pesquisada, mas no conjunto delas, como o aumento do número de 

alunos por sala de aula, o não investimento em salários de professores, a utilização 

desenfreada do livro didático como principal recurso em sala de aula, a redução ou 

terceirização do quadro de funcionários, entre outras situações. Talvez a mais 

preocupante possa ser considerada a organização da escola frente a essas orientações e 

condições, onde muitos alunos apenas com registro oficial de freqüência sejam 

promovidos para a série seguinte, pois se enquadram na já citada organização em ciclos 

e no regime de progressão continuada, desconsiderando praticamente todos os parcos 

registros de rendimento do aluno ao longo do ano. 

 Passados três (03) séculos da visão de ociosidade das crianças, conforme J. B. de 

La Salle, ou quase dois (02) séculos da também visão de ociosidade das crianças, 

conforme Engels, Lancaster e Bell, ou apenas as últimas décadas, onde diariamente 

vemos crianças, adolescentes e jovens cuja principal ocupação diária é a atividade 
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escolar. Cabe-nos refletir sobre o nosso posicionamento como educadores frente a essa 

situação: cumprimos nosso papel de educadores ou apenas viabilizamos a produção de 

relatórios que atendam as exigências de controle da escola? 

 A escola nos moldes modernos já teve como objetivo principal “formar” o 

cristão útil, posteriormente buscou-se transmitir valores cívicos para fortalecimento da 

República, mais adiante se preocupou em formar o técnico, o especialista para a 

indústria, afastando-se, muitas vezes, da possibilidade de fornecer uma cultura erudita. 

Hoje, passado tanto tempo (mais de trezentos anos) o que busca a escola?; a quem 

serve?; permanecer tanto tempo (e cada vez mais tempo) dentro da escola é uma 

necessidade pedagógica ou apenas uma forma de combate à ociosidade dos jovens? 

Certamente, a existência de uma legislação que estabeleça obrigatoriedade 

mínima de oito anos de escolaridade gratuita para todos, além de mecanismos que 

obriguem pais e responsáveis ao cumprimento de tal legislação, deve ser considerado 

um ponto positivo para um sistema educacional, contudo, se este mesmo sistema não 

prima pela qualidade de seu serviço, chega a ser questionável o tempo de permanência 

destes alunos dentro da escola. 

  Ao afirmar sobre a necessidade de revisão das práticas escolares, com o intuito 

principal de se agregar qualidade ao produto oferecido pela instituição escolar – sem 

com isso descuidar-se do fator quantitativo – Hutmacher (1995) analisa itens como 

qualidade de ensino, conformismo de familiares, alunos e agentes de educação frente a 

situações que dificultam o aumento na qualidade educacional. Além disso, sugere 

mudanças nas práticas escolares; reafirma a necessidade de um projeto político 

pedagógico, mesmo ciente de que essas mudanças podem acontecer ainda que de modo 

lento; e apresenta questionamentos fundamentais para entendermos que a escola tem de 

ser tomada como objeto científico a fim de que seja entendida, inclusive, como objeto 

social.  

O mesmo autor questiona, por exemplo, quais seriam as condições institucionais 

(e sociais) mais favoráveis para se trabalhar com os alunos na busca de uma maior 

qualidade de ensino e, ao menos, ainda empiricamente poder-se acreditar que uma 

escola organizada e com número reduzido de ausências de professores titulares das 

disciplinas contribua na busca dessa qualidade de ensino. Questiona também se a escola 

já seria vista como uma organização situada em local estratégico no sistema educacional 

ou, apenas um local de aplicação de regras impostas por instâncias superiores o que 

invalidaria qualquer estudo científico sobre a mesma. Outro questionamento incide na 
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utilização de um modelo burocrático de organização escolar que mesmo sendo 

comprovadamente necessário  não estaria induzindo seus profissionais (e alunos) a 

“produzir” estritamente o necessário previsto legalmente como constatado nas ausências 

dos professores e alunos ou no próprio rendimento dos alunos? 

 Outro autor, Canário (1996), afirma também que, em sua trajetória, a escola 

conquistou uma importância social transformando-a em objeto social e conseqüente 

objeto de estudo, só que, em concordância com o pensamento de Hutmacher, é um 

objeto que carece de pesquisas no âmbito interno do estabelecimento escolar. Ambos 

enfatizam a necessidade de estudos que abordem a escola buscando visões mais 

compreensivas no seu todo. O mesmo Canário destaca a relevância da posição ocupada 

pela escola no sistema educacional situando-se entre o local das decisões políticas 

(órgãos centrais de administração) e os supostos beneficiários destas decisões (os 

alunos), o que justifica a necessidade de estudos sobre a escola lembrando, contudo, não 

existir um modo único e ideal de se organizar a escola. Diariamente milhões de crianças 

freqüentam esse ambiente escolar, vivenciando o embate entre a organização proposta e 

a que de fato é oferecida. 

 Hutmacher, no mesmo texto, sugere mudanças nas práticas pedagógicas, o que 

requer envolvimento de especialistas em educação na vida das escolas, o que, por sua 

vez, requer envolvimento político na formação cultural e profissional dos professores, 

produzindo mudanças no modo de vida, ou qualidade da escola; porém o autor está 

ciente de que as mudanças não são fruto apenas de decretos ou leis, mas favorecidas 

também por discussões e análises da realidade da escola.  

Analisar a organização da escola pública paulista – frente ou não ao absenteísmo 

de professores e/ou alunos – requer ainda uma apresentação de todos os componentes 

desse cenário para, a partir daí, iniciar de modo mais embasado considerações a respeito 

dessa instituição. 

 A escola é povoada por diferentes sujeitos com diferentes formações e com 

diferentes aspirações; a escola tem significados diferentes para alunos, professores, 

gestores e funcionários; a escola é significada por diferentes representações dos pais, 

dos moradores do bairro e do comércio onde está inserida. 

 Cada um desses sujeitos interfere positiva ou negativamente no funcionamento 

da rotina escolar; e interfere consciente ou inconscientemente no processo de ensino e 

aprendizagem de todos os alunos, alunos esses que muitas vezes são seus parentes, 

vizinhos ou apenas conhecidos. Nem todos os sujeitos aqui apresentados aparecem em 
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dados estatísticos oficiais, todavia, como será visto adiante, possuem elevada 

importância para a organização e funcionamento da escola. 

 A seguir, há uma apresentação desses componentes: o local da escola, sua 

organização e sujeitos envolvidos na escola onde se  desenvolveu a coleta de 

informações. 

 

1.1. A escola, sua localização, organização e sujeitos da pesquisa. 

1.1.1. O bairro. 
 

 A escola pertence à rede estadual paulista, localiza-se na Vila Esperança11, 

bairro que também possui uma creche e uma escola de ensino fundamental ciclo I, 

ambas da rede municipal de ensino. O bairro encontra-se na periferia da cidade, 

aproximando-se do município de Francisco Morato, tanto que vários alunos residem 

nessa cidade vizinha. 

 Considerável parte dos moradores do bairro estudou nessa escola, visto que a 

mesma tem quase trinta anos de existência. É uma população que vive em residências 

simples, sendo que na maioria das casas existem ainda as edículas construídas nos 

fundos dos terrenos. Em muitos casos há, inclusive, construções (denominadas de 

cortiços pelos moradores), onde as famílias dividem, num mesmo terreno, um corredor 

comum. 

 Em situação bem mais precária encontram-se os moradores de uma favela 

situada a quinhentos metros da escola, pois, naquele local, as construções em alvenaria 

são mal acabadas. São barracos de madeira ou construídos a partir de materiais 

reaproveitados de outras construções, ambos construídos geralmente em áreas 

invadidas, com pouquíssimas condições de saneamento básico e conforto. 

 O bairro é servido por diversas linhas de ônibus interbairros e intermunicipais, 

haja vista localizar-se na rota de quem se desloca para Francisco Morato ou Jundiaí; no 

entanto, a maioria dos moradores, quando necessita deslocar-se até o centro de Franco 

da Rocha, onde o comércio é mais variado e onde se localiza ainda estação ferroviária, 

vai a pé. 

                                                 
11 Nome fictício 
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 O bairro é servido por pequenos estabelecimentos comerciais e de prestação de 

serviços, tais como lojas, bares, oficinas mecânicas, salões de cabeleireiras, padarias e 

casas de ração, empregando, sobretudo, jovens do próprio local, e de maneira informal. 

 A maior parte das ruas é asfaltada, porém ainda existem várias sem 

pavimentação. O bairro é cortado por dois córregos, cujos leitos se encontram, em 

considerável parte, ainda sem a devida preservação; portanto, a cada chuva, o bairro 

entra em estado de alerta. 

 Outra característica forte do local é a existência de apenas um equipamento 

oficial de lazer, ou seja, uma quadra poliesportiva descoberta. Não existem parques ou 

praças ou clubes esportivos, o que obriga os moradores a ocuparem um ou outro terreno 

e ali improvisarem um campo de futebol ou soltarem pipas, fato que privilegia os 

meninos, restando às meninas pouquíssimas opções.  

  

1.2. A organização da escola no ano letivo de 2006 
 
 A escola em sua organização, para este estudo, pode ser descrita em várias 

facetas: a) seu aspecto físico e acesso; b) alunos e serviços; c) professores e currículo; d) 

inspetor de alunos e registro de freqüência. 

 

1.2.1. A organização física e acesso. 
 

A escola é a maior construção de todo o bairro, com dois pavimentos. Possui o 

melhor espaço de lazer – quadra poliesportiva coberta – é, foi ou será passagem 

obrigatória da maioria dos moradores. Poucos se referem a ela por seu nome oficial, ao 

contrário, chamam-na de escola da Vila Esperança. Algumas características físicas 

como o local de acesso de seus diversos públicos, os ambientes comuns, as salas de 

aula, as salas com ambiente diferenciado e a conservação destes ambientes e espaços 

conferem singularidade a essa escola. Vejamos. 

Quanto ao acesso: 

• todos os alunos utilizam um grande portão frontal possibilitando-lhes 

adentrar ao piso inferior da escola. Esse acesso também é utilizado pelo 

público em geral, pois permite o contato com a secretaria da escola; 
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• professores, gestores e funcionários geralmente utilizam outro acesso, o 

lateral, pois possui estacionamento para veículos, acesso reservado à 

secretaria onde encontra-se o livro ponto que deve ser assinado 

diariamente por todos confirmando assim o comparecimento ao local de 

trabalho, além do acesso ao piso superior onde também se localizam a 

sala e os sanitários dos professores e um pequeno refeitório para os 

mesmos; 

• o acesso de grandes cargas como o material de manutenção do prédio 

(areia, tijolos, etc.) ou material escolar (cadeiras e carteiras) é feito por 

um portão lateral. Tal acesso também é utilizado pela comunidade para 

utilização da quadra poliesportiva. 

Quanto aos ambientes comuns, podem ser apresentados como piso superior e 

piso inferior: 

• o piso inferior composto pela secretaria da escola, cozinha escolar, sala 

do inspetor de alunos, pátio coberto, pátio descoberto, sanitários para os 

alunos, depósito de materiais de Educação Física, depósito de materiais 

de manutenção do prédio, espaço reservado (e há anos não utilizado) 

para a cantina escolar e oito salas de aula. No mesmo piso, separada por 

um portão com cadeado, localiza-se a quadra poliesportiva; 

• o piso superior, por sua vez, é composto pela sala da Direção e da Vice-

direção, biblioteca, sala dos professores, sala da coordenação 

pedagógica, sala de materiais pedagógicos, pequeno refeitório para os 

professores, sanitários para os professores, depósito de materiais de 

limpeza, uma sala equipada com aparelhos de vídeo cassete, DVD e 

televisão, uma sala equipada com computadores e cinco salas de aula. 

Quanto às salas de aula: 

• ocupam uma área de aproximadamente cinqüenta metros quadrados cada, 

bem iluminadas e ventiladas. Possuem, em sua maioria, armários de 

alvenaria para armazenamento dos livros didáticos e produções dos 

alunos; as salas que não possuem tais armários são equipadas com outros 

de aço. Contam também com carteiras e cadeiras individuais dos alunos, 

mesa e cadeira do professor e a tradicional lousa. Cada turma estava 

alocada em uma sala de aula específica durante o ano todo deslocando-se 
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deste espaço apenas para as aulas de Educação Física, Hora da Leitura e 

atividades extra classe (que foram muito raras). 

 

Quanto às salas com ambientes diferençados podemos descrevê-las da seguinte 

forma:  

a) Biblioteca: ocupava uma sala bem iluminada, arejada e com bom acervo de 

livros. No entanto, foi pouco utilizada, ora por não existir alguém (profissional ou 

voluntário) disposto a responsabilizar-se por ela, ora por muitos nem se lembrarem de 

sua existência ou por outros motivos; 

 b) Sala de informática: tratava-se também de uma sala iluminada e arejada, 

porém diferenciava-se das outras porque possuía grades de proteção em todas as janelas. 

Possuía computadores em boas condições de uso e bom acervo de CD-ROM. Contudo, 

foi utilizada quase que exclusivamente para o desenvolvimento de dois projetos de 

reforço (Trilhas das Letras e Números em Ação) sob a responsabilidade da diretoria de 

ensino, destinados apenas para um grupo de quarenta alunos das 5ªs e 6ªs séries, 

totalizando apenas seis horas semanais de uso. Além desses projetos, o local foi pouco 

utilizado durante o ano letivo; 

 c) Sala de vídeo: era destinada à apresentação de vídeos e DVDs; bem arejada e 

iluminada, contando com lousa, alguns armários de alvenaria e algumas carteiras tipo 

universitárias. Pode-se resumir sua utilização a poucas atividades relacionadas aos 

conteúdos propostos pelos diversos componentes curriculares. Todavia, foi bem mais 

utilizada nos dias – geralmente pós-feriado – em que quando o número de alunos 

freqüentes no período era mínimo e, estrategicamente decidia-se pela apresentação de 

um filme (Rei Leão, Harry Potter, etc.) para todos os alunos, sem qualquer trabalho 

posterior. Era uma sala também utilizada em situações emergenciais como, por 

exemplo, quando as chaves de determinada sala “desapareciam” os alunos eram 

deslocados até lá. 

 d) Sala de leitura: localizada no piso superior, era utilizada apenas para as aulas 

do componente curricular Hora da Leitura12 visto que possuía um acervo exclusivo para 

essas aulas, mesas redondas para trabalho em grupo e os alunos precisavam se deslocar 

                                                 
12 Considerou-se, neste trabalho, como componente curricular para efeito de padronização na coleta e 
análise dos indicadores. Contudo, ainda não é considerado componente curricular pela Secretaria Estadual 
de Educação. 



32 

 

até lá. Considerando que havia apenas uma aula de 50 minutos por semana, grande parte 

do tempo destinado à aula era utilizado com o deslocamento; 

 e) Quadra poliesportiva: era coberta, encontrava-se em boas condições de uso, 

possuía um vestiário masculino e outro feminino, certa segurança, além de ser rodeada 

por uma faixa de terra – conservada geralmente pelos alunos –, tendo ao fundo uma 

grande árvore.Outra opção para as aulas de Educação Física era um pequeno pátio sem 

cobertura também localizado no piso inferior. 

Quanto à conservação desses espaços, pode-se afirmar que estavam em bom 

estado de conservação, como a pintura geral, os vidros, iluminação, encanamentos e 

pavimentos, contudo, não isentos de situações esporádicas de um ou outro vidro 

quebrado e uma ou outra pichação. A situação que mais freqüentemente se apresentava 

era a destruição, geralmente parcial, de carteiras e cadeiras de alunos. A manutenção do 

prédio estava a cargo do inspetor de alunos. 

 1.2.2. A organização dos alunos e dos serviços. 
 

A escola em questão atendeu, em 2006, alunos do ensino regular, distribuindo-os 

inicialmente da seguinte forma: no período da manhã os mais jovens e sujeitos 

basicamente às mesmas regras do regime de progressão continuada, ou seja, quintas, 

sextas e sétimas séries; no período da tarde os alunos mais velhos do Ensino 

Fundamental Ciclo II (oitavas séries) e alunos das três séries do Ensino Médio; no 

período da noite apenas alunos das três séries do Ensino Médio. 

Quanto aos professores que atuariam nesses horários e em suas respectivas 

turmas, caberia à direção da escola a distribuição dos titulares de cargo e com sede 

nessa unidade escolar (concursados). Havendo saldo de aulas – o que se confirmou 

também nesse ano – as mesmas deveriam ser encaminhadas à Diretoria de Ensino para 

que fossem distribuídas em seu processo de atribuição, contemplando desta forma os 

professores que não são titulares de cargo (não concursados) inscritos nessa Diretoria de 

Ensino. 

Quanto à equipe gestora, a diretora atuava às segundas e às quintas-feiras, das 

15h30 até o encerramento do período noturno, e o restante da semana, das 7h às 15h30, 

cabendo à vice-diretora o horário inverso ao da diretora. Vale lembrar que a diretora já 

atuava nessa escola desde 2003, enquanto que a vice-diretora estava iniciando suas 

atividades naquele ano.Um professor coordenador atuava no período diurno, todos os 
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dias da semana, das 7h às 16h, e outro professor coordenador atuava no período 

noturno, todos os dias da semana, das 19h às 23h. 

Quanto à secretaria da escola, funcionava das 7h às 22h, todos os dias da 

semana, cabendo a organização de seu pessoal à diretora da escola. 

Quanto à equipe de apoio, distribuiu-se um inspetor de alunos (com experiência 

de oito anos no cargo e na mesma escola), atuando das 7h às 15h, todos os dias da 

semana, e outro inspetor (este praticamente sem experiência e sem conhecimento do 

público) para atuar das 15h30 às 23h, todos os dias da semana. 

A equipe de limpeza obedeceu aos mesmos critérios, a saber, uma parte (03 

funcionárias) atuando das 7h às 15h30, todos os dias da semana, e outra parte (02 

funcionárias) atuaria das 15h30 às 23h, todos os dias da semana. Lembro que foi 

comum a presença dos funcionários temporários, atuando também em serviços de 

limpeza. 

A escola estruturou-se em 2006 para atender, no período da manhã, doze turmas 

distribuídas da seguinte forma: quatro quintas séries, quatro sextas séries e quatro 

oitavas séries, perfazendo aproximadamente quatrocentos e trinta alunos, dentre os 

quais, todos os matriculados nas quintas séries (exceção feita aos retidos) eram oriundos 

de outras unidades escolares. 

Vinte e três professores titulares atuaram junto a esses alunos, e quinze 

professores eventuais também. Contávamos com um inspetor de alunos, três 

funcionárias para limpeza e, vez por outra, funcionários temporários que cumpriam 

tarefas de limpeza. 

O período da tarde compreendia dez turmas distribuídas da seguinte forma: 

quatro oitavas séries multi-seriadas13, dois primeiros anos do Ensino Médio, três 

segundos anos do Ensino Médio, e um terceiro ano do Ensino Médio, perfazendo 

aproximadamente quatrocentos e vinte alunos e, em sua maioria, procedentes da mesma 

escola. 

Aproximadamente vinte e cinco professores titulares atuaram junto a esses 

alunos e, aproximadamente dez professores eventuais também. No período da tarde 

havia a troca de turnos da maioria dos funcionários e do inspetor, ou seja, às 15h30 

tanto inspetor como funcionários da limpeza do período da manhã encerravam suas 

atividades, dando vez a outros que permaneceriam até as 22h30. 
                                                 
13 Turmas compostas por dois tipos de alunos: os que ao término do ano anterior foram promovidos para 
a oitava série e, os que foram retidos na oitava série. 
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O período noturno era composto de onze turmas distribuídas da seguinte forma: 

dois primeiros anos do Ensino Médio, quatro segundos anos do Ensino Médio, e cinco 

terceiros anos do Ensino Médio, perfazendo aproximadamente quatrocentos e vinte 

alunos, na sua grande maioria, procedentes dessa mesma  escola. Aproximadamente 

vinte e cinco professores titulares atuavam junto a esses alunos, e aproximadamente dez 

professores eventuais também. 

1.3. Os envolvidos na pesquisa 

1.3.1. A clientela 
 

A grande maioria desses alunos morava no bairro, nas vizinhanças do bairro e, 

aproximadamente trinta por cento dos alunos, em bairros mais afastados, recebendo, 

portanto, o passe escolar oferecido pela Prefeitura. Em alguns casos, moravam em 

Francisco Morato e estudavam nessa escola por opção, porém sem direito ao passe 

transporte. 

Por atender alunos a partir do Ciclo II do Ensino Fundamental, os alunos das 

quintas séries, salvo os não promovidos no ano anterior, eram oriundos de outras 

escolas; pequena parcela dos alunos encontrava-se fora da relação entre idade e série; os 

casos de evasão escolar acentuavam-se no Ensino Médio; os casos de alunos com baixo 

rendimento escolar eram freqüentes, assim como os casos de matrícula suplementar ou 

transferência também caracterizando grande rotatividade por parte dos alunos. 

1.3.2. Os professores e o currículo 
 

O grupo de professores envolvidos na pesquisa foi de trinta e oito professores 

atuando no período da manhã, e, para melhor caracterização, foram divididos em dois 

grupos: um grupo de vinte e três professores titulares da disciplina na turma – titulares 

de cargo ou não – e um grupo de quinze professores eventuais que atuavam no caso de 

ausência do professor titular. Para facilitar a coleta das informações utilizou-se a 

planilha já descrita na introdução. Essa caracterização mediante análise inicial se 

encontra expressa no Quadro 1. 
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Quadro 1: Caracterização dos professores titulares que atuaram no período da manhã em todos os componentes curriculares. 
 

COD. DISCIPLINA 
PROFESSOR  E DATA 

DE  INGRESSO 
FORMAÇÃO

SITUAÇÃO 

FUNCIONAL 

TEMPO DE 

MAGISTÉRIO 

NA DATA DE 

INGRESSO NA 

UE 

QUANTIDADE 

DE AULAS NA 

UE 

QUANTIDADE 

DE AULAS 

FORA DESTA 

UE 

HORÁRIO 

QUE REALIZA 

HTPC NESTA 

UE 

ESCOLA SEDE 
EM QUAIS PERÍODOS 

MINISTRA AULA 

LP1 LING. PORT. ROSE (13/02) LETRAS  EFETIVA 12 ANOS 24  13/15 ESTA ESCOLA MANHÃ 

LP2 LING.PORT MARCIA(13/02) LETRAS  EFETIVA 0 ANOS 26 6 13/15 ESTA ESCOLA MANHÃ/TARDE 

LP3 LING. PORT. SILVIA (13/02)  LETRAS  EFETIVA 5 ANOS 6 24 NÃO RELIZA OUTRA ESCOLA MANHÃ/TARDE 

LP4 LING.PORT RENATA(13/02) LETRAS  OFA 13 ANOS 12 16 10/12 ESTA ESCOLA MANHÃ/TARDE 

LP5 LING. PORT. FLAVIA(13/02) LETRAS  EFETIVA 25 ANOS 24 25 10/12 ESTA ESCOLA MANHÃ/TARDE 

LP6 LING.PORT VALQUÍRIA(29/05) LETRAS  OFA 13 ANOS 12 4 10/12 OUTRA ESCOLA MANHÃ/TARDE 

                      

HT1 HISTÓRIA MARCOS(13/02) HIST./GEO OFA 6 ANOS 21 25 13/15 ESTA ESCOLA MANHÃ/NOITE 

HT2 HISTÓRIA ROBERTO(13/02) HIST./GEO OFA 4 ANOS 12 20 NÃO RELIZA OUTRA ESCOLA MANHÃ/NOITE 

                      

GE1 GEOGRAFIA MARIA(13/02) HIST./GEO EFETIVA 15 ANOS 33 15 16/18 ESTA ESCOLA MANHÃ/NOITE 

GE2 GEOGRAFIA PAULO(13/02) HIST./GEO OFA 6 ANOS 35 18 13/15 OUTRA ESCOLA MANHÃ/TARDE 

                      

CI1 CIÊNCIAS MARLENE(13/02) CIE./MAT EFETIVA 18 ANOS 30  13/15 ESTA ESCOLA MANHÃ 

CI2 CIÊNCIAS TANIA(06/03) CIE./MAT OFA 6 ANOS 15 6 16/18 ESTA ESCOLA MANHÃ/TARDE 
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COD. DISCIPLINA 
PROFESSOR  E DATA 

DE  INGRESSO  
FORMAÇÃO

SITUAÇÃO 

FUNCIONAL 

TEMPO DE 

MAGISTÉRIO 

NA DATA DE 

INGRESSO NA 

UE 

QUANTIDADE 

DE AULAS NA 

UE 

QUANTIDADE 

DE AULAS 

FORA DESTA 

UE 

HORÁRIO 

QUE REALIZA 

HTPC NESTA 

UE 

ESCOLA SEDE 
EM QUAIS PERÍODOS 

MINISTRA AULA 

MT1 MATEMÁTICA CELIA(13/02) CIE/MAT OFA 24 ANOS 30  13/15 ESTA ESCOLA MANHÃ 

MT2 MATEMÁTICA CRISTINA(13/02) CIE/MAT OFA 15 ANOS 12 20 NÃO REALIZA OUTRA ESCOLA MANHÃ/NOITE 

MT3 MATEMÁTICA RAQUEL(13/02) CIE/MAT OFA 8 ANOS 6 24 NÃO REALIZA OUTRA ESCOLA MANHÃ/TARDE 

MT4 MATEMÁTICA ANGELA(13/02) CIE/MAT OFA 8 ANOS 30  13/15 ESTA ESCOLA MANHÃ/TARDE 

MT5 MATEMÁTICA CLEBER(06/03) MAT/QUI EFETIVO 5 ANOS 29  13/15 E 16/18 ESTA ESCOLA MANHÃ/TARDE/NOITE 

                      

EF1 ED.FÍSICA MIGUEL(13/02) ED.FISÍCA EFETIVO 6 ANOS 30  13/15 ESTA ESCOLA MANHÃ/TARDE 

                      

AT1 ARTES RITA(13/02) ARTES OFA 11 ANOS 24 26 13/15 ESTA ESCOLA MANHÃ/TARDE 

                      

IG1 INGLÊS SONIA(13/02) LETRAS EFETIVA 15 ANOS 26 20 16/18 ESTA ESCOLA MANHÃ/TARDE/NOITE 

IG2 INGLÊS KATIA(13/02) LETRAS EFETIVA 0 ANOS 26 6 13/15 ESTA ESCOLA MANHÃ/TARDE 

                      

HL1 LEITURA MONICA(14/03) LETRAS OFA 11 ANOS 32  16/18 ESTA ESCOLA MANHÃ/TARDE/NOITE 

HL2 LEITURA LIGIA(23/03) LETRAS OFA 1 ANO 14 17 16/18 ESTA ESCOLA MANHÃ/TARDE/NOITE 
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A partir da coleta e sua expressão no quadro 1, alguma análise inicial permite 

apontar características por componente curricular. 

 

• O componente curricular Língua Portuguesa foi o composto por maior número 

de professoras, todas do sexo feminino com formação em Letras, sendo que 

cinco ingressaram no primeiro dia letivo do ano e uma ingressou em 29/5 em 

substituição a uma dessas professoras que se afastou do cargo. A grande maioria 

era titular de cargo; apenas uma professora era iniciante, as outras possuíam de 

cinco a vinte e seis anos de magistério; possuíam de seis a vinte e seis aulas 

naquela unidade escolar, porém, com exceção de uma professora, as demais 

atuavam também em outras unidades escolares; quanto à participação nos 

HTPCs, não se encontravam. Finalizando, apenas uma trabalhava em um único 

período, as demais trabalhavam em dois períodos.  

• O componente curricular História foi composto por dois professores do sexo 

masculino, que ingressaram no primeiro dia letivo do ano; tinham formação em 

História e Geografia; não eram titulares de cargo; possuíam pouca experiência 

de magistério; possuíam vinte e uma, e doze aulas naquela unidade escolar, e 

vinte e cinco, e vinte aulas em outras unidades escolares, respectivamente; não 

se encontravam nos HTPCs ; possuíam sedes diferentes e ambos trabalhavam no 

período da manhã naquela unidade escolar e no período da noite em outras 

unidades escolares. 

• O componente curricular Geografia foi composto por uma professora e um 

professor; ambos ingressantes no primeiro dia letivo do ano, e ambos  formados 

em História e Geografia; a professora era titular de cargo e o professor não; a 

professora possuía quinze anos de magistério, ao passo que o professor possuía 

seis anos de experiência; a professora possuía trinta e três aulas naquela unidade 

escolar e o professor quinze aulas; a professora possui quinze aulas em outra 

unidade escolar, enquanto o professor possuía dezoito aulas ; não se 

encontravam nas HTPCs. 

• O componente curricular Ciências foi composto por duas professoras, sendo que 

uma ingressou no primeiro dia letivo do ano e a outra apenas em 06/3; ambas 

eram formadas em Ciências e Matemática; uma era titular de cargo e a outra 

não; uma possuía dezoito anos de magistério e a outra seis anos; uma ministrava 
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trinta aulas naquela unidade escolar e a outra quinze; uma trabalhava apenas 

naquela unidade escolar, ao passo que a outra possuía mais seis aulas em outra 

unidade escolar; não se encontravam nas HTPCs ; possuíam a mesma sede e 

uma trabalhava apenas um período, enquanto a outra trabalhava em dois 

períodos. 

• O componente curricular Matemática foi composto por cinco professores, sendo 

quatro do sexo feminino e apenas um do sexo masculino e único titular de cargo 

do grupo; as quatro professoras eram formadas em Ciências e Matemática, 

enquanto o professor era formado em Matemática e Química; com exceção do 

professor que ingressou no dia 06/3, todas as professoras ingressaram no 

primeiro dia letivo do ano; o tempo de magistério dos mesmos variava de cinco 

a vinte e quatro anos; o número de aulas naquela unidade escolar variava de seis 

a trinta; apenas duas professoras possuíam aulas em outra unidade escolar; 

quanto às HTPCs não se encontravam; três possuíam a mesma sede e os outros 

possuíam outras duas sedes diferentes; apenas uma trabalhava um período, três 

trabalhavam em dois períodos sendo que uma destas era proprietária de uma loja 

de roupas no centro da cidade e reservava o período da tarde para isso. O 

professor trabalhava nos três períodos e, segundo ele, estava em vias de concluir 

seu doutorado em Química pela Unicamp. 

• O componente curricular Educação Física foi composto por apenas um professor 

formado em Educação Física com ingresso na unidade escolar no primeiro dia 

letivo, titular de cargo, com seis anos de magistério, com trinta aulas naquela 

unidade escolar, atuando apenas nela, participando das HTPCs das 13h às 15h, 

com sede naquela unidade escolar e trabalhando em dois períodos: manhã e 

tarde. 

• O componente curricular Arte foi composto por apenas uma professora formada 

em Arte e em Psicologia; ingressou naquela unidade escolar no primeiro dia 

letivo, não era titular de cargo, com onze anos de experiência no magistério; 

possuía vinte e quatro aulas naquela unidade escolar, seis aulas em outra unidade 

escolar e fazia atendimentos particulares em seu consultório de Psicologia; 

participava dos HTPCs das 13h às 15h, sua sede era naquela unidade escolar e 

atuava em dois períodos. 
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• O componente curricular Inglês foi composto por duas professoras, ambas 

ingressaram no primeiro dia letivo do ano, ambas formadas em Letras e ambas 

titulares de cargo, possuíam aquela escola como sede, e não se encontravam nas 

HTPCs. Uma possuía quinze anos de magistério, vinte e seis aulas naquela 

unidade escolar e vinte aulas em outra unidade escolar, justamente por ter sido 

aprovada em dois concursos públicos e ter assumido dois cargos de professora; 

trabalhava em três períodos. 

A segunda professora de Inglês, além das características citadas acima, não 

possuía experiência anterior no magistério, possuía vinte e seis aulas naquela 

unidade escolar (20 de Inglês e 06 de Língua Portuguesa); possuía seis aulas em 

outra unidade escolar e atuava nos períodos da manhã e da tarde. 

• O componente curricular Hora da Leitura foi composto por duas professoras que 

possuíam em comum a formação em Letras, a situação funcional de não titulares 

de cargo, o horário de participação nos HTPCs, possuíam aquela unidade escolar 

como sede e ministravam aulas nos períodos da manhã, tarde e noite, porém, 

uma possuía onze anos de magistério e atuava apenas naquela unidade escolar 

com trinta e duas aulas semanais, ao passo que a outra professora possuía apenas 

um ano  no magistério, catorze aulas naquela unidade escolar e dezessete em 

outra unidade escolar. 

 

Além da carga horária semanal curricular distribuída de acordo com o expresso 

na tabela 1, é importante destacar que dos vinte e três professores que atuaram durante o 

ano letivo, catorze atuavam pela primeira vez naquela escola dentre os quais apenas 

quatro titulares de cargo, caracterizando que a maioria apenas completava sua carga 

horária naquela escola.  
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Tabela 1. Distribuição da carga horária semanal por componente curricular 
 

Componente 
curricular 

Horas aulas 
semanais 

Arte  2 
Ciências  3 
Ed. Física  2 
Geografia  3 
Hora da leitura  1 
História  3 
Inglês  2 
Língua Portuguesa  6 
Matemática  6 
Total 28 

 

 

No que tange à organização curricular a escola, em concordância com a 

Resolução 11 da Secretaria Estadual de Educação de 11 de fevereiro de 2005 (São 

Paulo, 2005), apresenta desequilíbrios com carga horária mais alta em Língua 

Portuguesa e Matemática, razão pela qual o número de professores é mais elevado. 

Deve-se ressaltar que essa escola apresenta um componente curricular diferençado, qual 

seja a Hora da Leitura. 

Também com o intuito de facilitar a coleta de informações e posterior 

organização de dados elaborou-se – assim como no caso dos professores titulares – uma 

planilha, já descrita na introdução, para os professores eventuais. Apenas chegavam a 

possuir um compromisso “oficial” com a unidade escolar as professoras eventuais que 

assumiam licenças de professores titulares. O Quadro 2 expressa a análise inicial com os 

dados. 
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Quadro 2: Caracterização dos professores eventuais que atuaram no período da 
manhã em todos os componentes curriculares. 

COD. 

PROFESSOR  E 

DATA  DE  

INGRESSO 

FORMAÇÃO 

TEMPO DE 

MAGISTÉRIO 

NA DATA DE 

INGRESSO NA 

UE 

QUANTIDADE DE 

AULAS NA UE 

EM QUANTOS 

PERÍODOS 

MINISTRA AULA 

EV1 SANDRA 14/02 GEO/HIST 0 ANOS   3

EV2 PEDRO 14/02 LETRAS 6 ANOS   3

EV3 NEIDE 17/02 ED.FÍSICA 3 ANOS   2

EV4 MARCOS 21/02 HIST/GEO 0 ANOS   3

EV5 CELESTE 06/03 CIE/BIO 0 ANOS   2

EV6 RUBENS 07/03 3º ANO MAT 0 ANOS   2

EV7 JUDITH 09/03 MAT 2 ANOS    2

EV8 ANTONIA 10/03 LETRAS 7 ANOS 24(LICENÇA LP 01) 3

EV9 FÁTIMA 23/03 LETRAS 1 ANOS   3

EV10 ISABEL 11/05 3º ANO LETRAS 0 ANOS   2

EV11 LUCIA 31/07 LETRAS 7 ANOS 20(LICENÇA ING 02) 2

EV12 BEATRIZ 02/08 LETRAS 7 ANOS 06(LICENÇA LP 02)     3

EV13 FERNANDA 02/08 HIST/GEO 2 ANOS  21(AF 04)GEO 01 2

EV14 CLARICE 31/08 ED.FÍSICA 0 ANOS   2

EV15 BÁRBARA 06/09 3º ANO QUIM. 1 ANO   1

 

 Analisando os dados do Quadro 2 sobre o grupo de professores eventuais que 

atuou nesta unidade escolar é possível destacar algumas características como: 

• A rotatividade dos professores foi grande, pois ao longo do ano letivo quinze 

professores atuaram no período. 

• Quanto ao gênero, apenas três do sexo masculino e doze do sexo feminino. 

• Quanto à formação, cinco eram formados em Letras; três em História e 

Geografia; dois em Educação Física; um em Matemática; um em Ciências e 

Biologia; e três alunos do terceiro ano de graduação, sendo um aluno de 

Matemática, uma aluna de Letras e uma aluna de Química. 

• Quanto à data de ingresso, variou do segundo dia letivo até o dia seis de 

setembro. 

• Quanto ao tempo de experiência no magistério, na data de ingresso nessa 

unidade escolar, seis nunca tinham, até então, ministrado uma aula; dois já 

possuíam experiência de um ano letivo; três possuíam de dois a três anos de 

experiência, e três possuíam sete anos de magistério, porém, estas três atuavam 

apenas durante os afastamentos previstos de professores como licença gestante e 

afastamento para substituir a vice-diretora. 
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• Quanto ao número de períodos em que atuavam, seis atuavam em três períodos; 

oito atuavam em dois períodos e apenas uma professora (no caso, estudante do 

terceiro ano de Química) atuava em um único período. 

1.3.3. O inspetor de alunos e a rotina de controle de freqüência de professores e 
alunos. 
 

 Todo professor, titular de cargo ou não, ao assumir as aulas em uma unidade 

escolar já sabe, no primeiro dia letivo, em quais turmas e períodos atuará naquela 

unidade, bem como o número de aulas que ministrará semanalmente. Evidentemente, a 

elaboração de um quadro horário definitivo (ANEXO 1) para o funcionamento da escola 

(que ocorre apenas em 20/03) e, mais especificamente neste caso, para o funcionamento 

do período da manhã, consome dias e, em alguns casos, semanas, visto que existem 

muitas variáveis a serem consideradas para a elaboração do mesmo. 

 Independentemente do quadro horário definitivo para desenvolvimento das 

atividades durante o ano letivo, na escola pesquisada cabia ao inspetor de alunos do 

período, a tarefa de zelar pelo cumprimento do quadro horário. Impõe-se explicar os 

procedimentos que justificam tal afirmação, dada sua relevância na pesquisa. 

 O procedimento normal do professor, ao adentrar a escola, era o de dirigir-se 

primeiramente à sala de professores e confirmar, no quadro de avisos, se seu horário foi 

alterado ou não. Caso não existisse alteração alguma, dirigia-se para sua sala de aula e 

cumpria sua jornada, ao passo que o inspetor de alunos possuia também uma cópia do 

quadro horário de cada dia. Mediante a observação, registrava a presença ou ausência 

do referido professor naquele horário e naquela turma. 

 No caso de ausência do professor (ou de professores), o inspetor se dirigia até a 

sala dos professores e verificava a presença ou não de professores eventuais. Nesse 

momento instalava-se uma situação curiosa, pois muitos encaminhamentos (nem 

sempre pedagógicos) podiam ocorrer como, por exemplo: 

• existindo um professor eventual formado na mesma disciplina que o professor 

titular ausente, a prioridade era desse eventual; 

• existindo mais de um professor eventual formado na mesma disciplina que o 

professor ausente, a prioridade era do que estava há mais tempo atuando na 

unidade escolar; 
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• não existindo nenhum professor eventual formado na mesma disciplina que o 

professor ausente, os professores eventuais chegavam a um acordo entre eles ou 

o inspetor definia; 

• nenhum professor titular faltou e existiam professores eventuais aguardando. 

Podia-se dispensá-los ou pedir para que aguardassem mais uma aula sem a 

garantia da existência ou não da necessidade de seu trabalho; 

• existia a ausência de um ou mais professores titulares e não existiam professores 

eventuais à disposição. Ficava a cargo do inspetor cuidar dos alunos durante 

todo o período de ociosidade dos mesmos; 

• existia mais de uma turma sem professor titular e apenas um professor eventual. 

O inspetor decidia qual turma teria aula ou não. 

 

Poderia citar outras situações referentes à ausência do professor titular, atuação 

do professor eventual e postura do inspetor de alunos. Todavia, deve-se destacar o fato 

de que, além desses procedimentos práticos, cabia também ao inspetor de alunos 

registrar em sua planilha quem faltou e quem atuou em seu lugar, ou seja, quem pode 

perder e quem pode ganhar financeiramente com esta ocorrência. O inspetor de alunos 

tomava, portanto, conhecimento de muitos dos acordos internos ocorridos durante o ano 

letivo e sabia de tudo o que acontecia na rotina diária da escola, envolvendo presença 

e/ou ausência do professor. Daí, ter se tornado uma valiosa e fidedigna fonte de 

informações para minha pesquisa. 

O inspetor de alunos também desempenhava, há muitos anos, na unidade escolar 

em questão, o importante papel de zelar pelo cumprimento dos horários comuns 

(entrada e saída de alunos, intervalo para merenda e o início e o término das aulas). Na 

entrada do período, era o responsável pela abertura do portão de acesso dos alunos com 

dez minutos de antecedência ao início das aulas. No período que compreende entre a 

abertura do portão e o início das aulas, verificava a presença ou não dos professores 

previstos para o horário. No horário previsto para o início das aulas, acionava o sinal 

sonoro e encaminhava-se para o fechamento do portão, permitindo ainda dez minutos de 

tolerância para o ingresso dos alunos que chegaram atrasados. 

Fechado o portão, retornava ao pátio, incentivando os alunos a se dirigirem às 

suas respectivas salas e, somente a partir daí, fazia os encaminhamentos necessários 

para a reorganização das turmas como citado anteriormente. Esta quantidade de 
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atividades e, principalmente decisões, eram realizadas dentro de um período de 

aproximadamente vinte minutos. Iniciada a primeira aula do período e providenciadas 

as acomodações necessárias para o início do período, ficava a cargo do inspetor de 

alunos e, quando presente, algum membro da equipe gestora, o planejamento das 

acomodações necessárias para as próximas aulas do período. 

Relevante era, pois, o papel atribuído a esse profissional. Morador do bairro, ex-

aluno do curso noturno da unidade escolar, contratado pela APM para trabalhar como 

inspetor e sem nenhuma formação pedagógica, ainda assim tornava-se o responsável, na 

ausência dos gestores, por encaminhamentos que podiam contribuir ou não para o 

processo ensino aprendizagem, além de influenciar diretamente toda a dinâmica para o 

funcionamento da unidade escolar. 

Ao abordar a escola como uma organização Lima (2003) descreve o 

funcionamento da escola como sendo simultaneamente burocrático e anarquicamente 

organizado, pautado em regras formais, duradouras e legalmente previstas; regras não 

formais, de curta duração, não previstas legalmente e muitas vezes incorporadas às 

práticas escolares comumente já tidas como cultura escolar ; por último apresenta as 

regras informais, utilizadas apenas para se resolver situações pontuais o que lhes 

confere uma curtíssima duração, não são previstas legalmente, ainda não incorporadas 

às praticas escolares e em muitos casos são discriminatórias. Pois bem, a descrição feita 

até aqui da escola em questão e seus agentes permite a observação de todas essas 

características. 

A apresentação de um conjunto de leis que estruturam a escola e amparam o 

professor ou a hierarquia existente entre Secretaria Estadual da Educação, COGESP, 

Diretoria de Ensino Regional e finalmente a escola exemplificam as regras formais e a 

organização burocrática. Contudo, as atribuições e rotina de trabalho do inspetor de 

alunos ilustram de modo singular as regras não formais de organização da escola 

quando, por exemplo, ele decide (na ausência dos gestores) qual turma fica com e sem 

aula caso o número de professores eventuais seja insuficiente.  

Até este ponto foi possível apresentar as três grandes áreas da estrutura 

organizacional da escola (Nóvoa, 1995) e algumas de suas dinâmicas abrangendo a 

estrutura física, a estrutura administrativa e algo da estrutura social, naquilo que tem 

relação com o objeto de estudo aqui focalizado.    



45 

 

Capítulo 2  A escola, as aulas e faltas de professores e alunos 
 

Do mesmo modo que as sociedades, em sua grande maioria, deixaram de 

ordenar a seqüência de acontecimentos em sua história, a partir de fenômenos naturais, 

passando a ordená-los mediante calendários, a transmissão de conhecimentos de forma 

oral, familiar e sem preocupação com sua duração é substituída pela escola, coletiva, 

sistematizada, fragmentada em disciplinas, que por sua vez são fragmentadas em horas 

aula. Segundo Elias (1998), em nossos dias, o tempo tornou-se um instrumento de 

orientação indispensável para a realização de muitas e variadas tarefas, situação 

presente na sociedade e na escola moderna. 

Visto que o objeto desta pesquisa é a organização da escola frente às questões do 

tempo para o processo educativo expresso pelas presenças e ausências dos professores 

titulares das disciplinas e dos alunos, torna-se imprescindível uma apresentação dos 

conjuntos de leis, federais ou estaduais, que regulamentam tal organização.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5692, de 1971 determinava o 

cumprimento de oito anos letivos para o ensino de 1º grau, distribuídos em 180 dias por 

ano com o mínimo de 720 horas por ano (Chagas,1980). A partir da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 9394 de 1996 (Brasil, 1996), a denominação 1º grau foi 

substituída por ensino fundamental (ciclo I e II), este distribuído nos mesmos oito anos, 

distribuídos em 200 dias letivos com o mínimo de 800 horas por ano. 

Confrontando as duas maneiras de distribuição, verificamos que ambas baseiam-

se em quatro horas/dia de trabalho efetivo professor e aluno. Aproximando de nossos 

dias, de nosso estado e mais precisamente do ano de 2006, encontramos a Resolução 11 

da Secretaria Estadual de Educação de 11 de fevereiro de 2005 (São Paulo, 2005), que 

amplia o tempo escolar para 27 horas/aula (50 minutos de duração) por semana nos 

mesmos 200 dias letivos, ou seja, chegamos a 5,4 horas por dia. 

Nesse mesmo ano, a Resolução 16, também da Secretaria Estadual de Educação, 

de 01 de março de 2005 (São Paulo,2005), a título de enriquecimento cultural, 

determinou a inclusão de 01 hora/aula semanal para o Projeto Leitura, destinado às 

turmas de 5ª a 8ª séries, chegando a 28 horas/aula semanais ou 5,6 horas por dia. 

Desconsiderando aqui 01 hora/aula de ensino religioso oferecido, de forma facultativa, 

aos alunos das 8ªs séries ampliou-se, em um período de aproximadamente 20 anos, a 
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permanência do aluno em sala de aula de 4 para 5,6 horas/dia, representando um 

considerável aumento de 40% no número de aulas oferecidas.   

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996), referendada no 

âmbito estadual pela Resolução 92 da Secretaria Estadual de Educação, de dezembro de 

2005 (São Paulo, 2005), que, além de confirmar o mínimo de duzentos dias letivos de 

efetivo trabalho escolar, esclarece-nos que dia de efetivo trabalho escolar caracteriza-se 

pelo desenvolvimento de atividades regulares de aula ou outras atividades didático-

pedagógicas programadas pela escola, desde que realizadas com o controle de 

freqüência dos alunos e sob a orientação dos professores. 

 Por sua vez, a Resolução 102 da Secretaria Estadual de Educação de setembro 

de 2003 (São Paulo, 2003), já dispõe sobre a reposição de dias letivos e horas de aula 

não realizadas nas escolas estaduais. Tal resolução explicita a relevância do assunto 

destacando inclusive as incumbências da equipe gestora, Conselho de Escola, 

Supervisão de Ensino e do Dirigente Regional pelo cumprimento efetivo do calendário 

escolar (ANEXO 2) previsto.  

 O documento (ou registro) mais comumente utilizado para a verificação do 

cumprimento ou não do total de aulas previstas no calendário escolar tem sido a Ata de 

Fundamentação (ANEXO 3), documento  produzido bimestralmente para cada turma, 

no qual, além dos registros de rendimento, freqüência e encaminhamentos sugeridos aos 

alunos, encontramos também o registro do número de aulas previstas para cada 

disciplina e o número das aulas dadas. Caso o número das aulas previstas coincida com 

o número de aulas dadas, temos a confirmação legal do cumprimento do calendário. 

Caso o número de aulas previstas não coincida com o número de aulas dadas, faz-se 

necessária a busca de outros registros oficiais que identifiquem quando, de que forma e 

com a participação de quais e quantos alunos tal reposição foi realizada. Geralmente os 

números coincidem. 

 Mesmo quando os números de aulas previstas e aulas dadas coincidem com os 

apresentados pela Ata de Fundamentação, a mesma não especifica se aquelas aulas 

foram dadas pelo professor titular da disciplina ou por professores eventuais. Tal 

registro encontra-se apenas no livro ponto, porém, a simples busca pela confirmação de 

todas as aulas ministradas por um professor em uma única turma já demanda muito 

tempo. O que, então, imaginar de uma turma toda que possui 9 diferentes professores, 

ou mais, as 12 turmas envolvidas na pesquisa? 
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Diariamente o professor registra em livro ponto, através de assinatura própria, 

seu comparecimento à unidade escolar e o inspetor de alunos registra em planilha 

própria (ANEXO 4) o comparecimento do professor às salas de aulas previstas para ele 

a cada dia. O secretário de escola, responsável pelo pagamento desse professor, 

compara os dois registros e faz os devidos apontamentos no caso de não 

comparecimento do professor a aulas específicas ou no dia letivo. 

Geralmente o professor que se ausentou, entrega, no dia seguinte, ao secretário 

da escola, o documento que justifica sua ausência com um atestado médico ou uma 

solicitação de falta abonada (ANEXO 5) por exemplo, e este registra, no livro ponto e 

através de código próprio, tal justificativa. Ao final do mês, cabe ao diretor da escola 

deferir ou não tais justificativas que ficarão registradas na ficha de freqüência (oficial) 

do professor (ANEXO 6). Tamanho poder nas mãos de um profissional que 

teoricamente comanda uma equipe cujo principal objetivo é o processo de ensino e 

aprendizagem de centenas de alunos aliada a manutenção de todo um mecanismo de 

registro de freqüência do professor na escola ou em sala de aula, ainda sendo feito 

manualmente, possibilitando assim uma grande margem de erros ou alterações em 

funções de acertos caseiros, ou seja, oficialmente determinada aula existiu e está 

registrada, contudo, o aluno não foi contemplado com essa aula.  

A responsabilidade quanto aos registros de freqüência dos alunos, segundo a 

mesma LDB 9394, é da escola. Todavia, o aluno ausenta-se da mesma por um, dois, três 

ou mais dias e retorna a freqüentar a escola normalmente sem que, na grande maioria 

dos casos, seja questionado sobre o motivo pelo qual se ausentou. Incute-se, pouco a 

pouco, no aluno, nos pais, professores e demais envolvidos direta ou indiretamente no 

processo de ensino e aprendizagem, a idéia de que não é necessária uma justificativa 

para sua ausência haja vista os alunos das quintas séries terem faltado, em média, 132 

vezes ao longo do ano letivo, os alunos das sextas séries 112 vezes em média e os 

alunos das sétimas séries, também em média, 133 vezes, o que significa freqüentar uma 

diminuta parcela do tempo que deveria estar na escola. 

Chartier (2004) cita o exemplo da França, onde o tempo de permanência dos 

alunos dentro da escola vem sendo ampliado seguidamente. Além disso, a experiência 

escolar vivida diariamente por milhões de crianças e jovens durante grande parte do ano 

é algo muito mais amplo que o ensinar e aprender, pois grande parte do tempo é 

utilizado na administração de conflitos (Fernandez Enguita, 1989), o que obriga a escola 

a rever suas práticas e reorganizar-se.  
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Autores cujos estudos se concentram mais intensamente na História da Educação 

e se posicionam pela alteração da qualidade de ensino como Viñao Frago e  Dominique 

Julia têm citado a necessidade de estudos que incidam sobre a utilização do tempo 

escolar bem como o conjunto das práticas escolares como fundamentais análises na 

busca dessa qualidade de ensino. 

Viñao Frago (1996) acredita que a história da educação não tem se preocupado 

como deveria com a cultura escolar, mesmo porque os dispositivos de análise até então 

utilizados apontavam para a possibilidade de uma escola reprodutora ou normativa – 

não consideravam suas populações, suas tensões, seu espaço, seus atores e nem suas 

práticas. Práticas estas muitas vezes condicionadas a utilização do tempo, portanto, se a 

história de cultura escolar necessita ainda de pesquisas, o estudo do tempo escolar e sua 

utilização, da mesma maneira, necessitaria. 

 Julia (2001), além de considerações próximas às de Viñao Frago quanto à 

necessidade de mais estudos, descreve as etapas da instalação e afirmação da forma 

escolar como hoje conhecemos, desde os colégios jesuítas no século XVI, a escola de J. 

B. de La Salle, chegando à escola de ensino mútuo de Lancaster e Bell, onde, nesse 

momento sim, ocorre a afirmação do tempo, entre outras características específicas, 

como ponto decisivo na consolidação da instituição escolar. 

 Os autores apresentam informações indispensáveis para que possamos situar a 

escola como instituição ou equipamento social, entretanto, concordam com a 

necessidade de pesquisas também sobre as práticas escolares. O próprio Julia questiona 

a existência, hoje, de instrumentos próprios para analisar a cultura escolar, e podemos 

incluir aí o tempo escolar. Viñao Frago chega a afirmar que o espaço e o tempo são 

aspectos centrais de organização e conformam mentes e ações do indivíduo e até das 

próprias escolas. 

 A partir do momento em que tais discussões e análises produzem indicadores, 

fica evidente a posição estratégica da escola com seus procedimentos, seus agentes e 

seus resultados como objetos de pesquisa na busca da tão sonhada qualidade de ensino. 

 Hutmacher(1995) afirma, ainda, que a escola organiza uma multidão todos os 

dias, e essa multidão proporciona milhares de possibilidades de relacionamentos, 

valendo-se para isso de um modelo burocrático de administração. Contudo, o autor 

sugere a necessidade de pesquisa em todos os segmentos da escola. A meu ver, 

pesquisar a organização da escola por meio da verificação da presença e ausência dos 

professores e alunos em relação à utilização do tempo legalmente disponível ao 



49 

 

professor para o encontro com seus alunos, é um desses segmentos a ser descrito, em 

detalhes neste capítulo. 

 Os resultados iniciais expostos neste capítulo constam dos seguintes itens: o 

calendário escolar e o cumprimento das diferentes atividades na escola; o calendário 

escolar e as aulas incluindo as realizadas pelos titulares, as justificativas de suas faltas e 

as aulas cumpridas pelos eventuais; o calendário escolar não cumprido expresso pelas 

aulas vagas e pelas situações diversas bem como a freqüência dos alunos. 

2.1. O calendário escolar e o cumprimento de diferentes atividades 
 
 O calendário escolar conforme citado anteriormente é elaborado prevendo-se 

todas as atividades da escola em sua distribuição pelos dias e meses incluindo 

ocorrências de recesso escolar, férias, domingos, feriados e pontos facultativos. Assim 

sendo, pode-se prever a quantidade de dias letivos e sua distribuição pelas semanas de 

cada mês. È uma das principais formas de se organizar o tempo da escola, uma das 

características centrais da cultura escolar segundo Viñao Frago.  

 Neste item estão apresentados os dados obtidos após a coleta das informações e 

sua análise no que se refere a diferentes atividades do calendário na escola excetuando-

se as aulas para visão global do processo. 

Afirmei anteriormente que o ano letivo, obedecendo à legislação vigente, é 

pautado em 200 dias letivos e, no caso da escola pública paulista, descritas no 

calendário escolar  aprovado pelo Conselho de Escola em reunião ordinária. Dentro 

desse período de 200 dias letivos, encontram-se também descritas atividades e datas 

comuns a todos os professores que atuam na mesma Diretoria de Ensino, pois a 

realização dessas atividades e a observação dessas datas são da responsabilidade dessa 

instância administrativa. 

 Existem mais atividades cujas realizações e suas datas ficam sob a 

responsabilidade da escola, portanto devem ser previstas de acordo com a singularidade 

dessa escola, e, mesmo assim, são passíveis de ajustes em prol do bom desenvolvimento 

da rotina escolar. 

Pois bem, se analisarmos as atividades e datas sob a responsabilidade da 

Diretoria de Ensino, ou seja, as datas de início e término do ano letivo, início e término 

das férias e do recesso escolar, sábados e domingos não letivos e pontos facultativos, 

elas  foram rigorosamente cumpridas. 
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Por sua vez, analisando as atividades sob a responsabilidade da escola, nenhuma 

obedeceu à data prevista. Mesmo considerando a flexibilidade existente para essas 

datas, não encontrar nenhuma das nove previstas sendo realizada na data programada, 

lança por terra todo o propósito de planejamento. 

As reuniões de pais (cinco ao todo), nem as reuniões de Conselho de Classe e 

Série (quatro ao todo) aconteceram nas datas previstas; porém chama a atenção a 

maneira como foram concebidas, pois em todas as situações previu-se apenas um dia 

letivo para sua realização. Sabemos, e foi citado anteriormente, o que vem a ser um dia 

letivo; sabemos, da mesma forma, que é impossível a realização de um Conselho de 

Classe e Série – sem a participação de pais e alunos como foi no segundo semestre – de 

doze turmas com 35 alunos em média num período de cinco horas (7 às 12h20), ou seja, 

25 minutos por turma ou 43 segundos dedicados à explanação e considerações sobre 

cada aluno. 

Nos registros, anotou-se que, para o primeiro bimestre, a escola programou uma 

reunião de pais no dia 17/3, e ela não aconteceu em dia algum; programou também um 

Conselho de Classe e Série para o dia 28/4, e ele aconteceu sem pais e alunos, todavia, 

em 02 dias letivos (27 e 28/4 mais parte do dia 09/5); programou ainda uma reunião de 

pais para apresentação de rendimento e freqüência dos alunos para o dia 05/5, e esta 

aconteceu somente em 15/5 para todos e em 30/5 para os alunos da 5ª C. 

Para o segundo bimestre a escola programou uma reunião de pais para o dia 

28/7, e ela não aconteceu, ao que se optou pela realização de um Conselho 

Participativo14 (com a presença de pais e alunos). Previsto apenas para o dia 21/7, o 

mesmo desenvolveu-se em parte do dia 20/7, nos dias 21, 24, 25 e 27, durante o dia 

todo e parcialmente nos dias 17 e 18 de agosto. 

Para o terceiro bimestre novamente a mesma situação se repetiu: as datas foram 

previstas, no entanto não foram cumpridas. O Conselho de Classe e Série estava 

previsto para 29/4, porém nesse dia os alunos foram dispensados para que a escola fosse 

limpa para uma apresentação especial do Projeto Escola da Família15, a realizar-se no 

                                                 
14 Substituiu simultaneamente os Conselhos de Classe e Série e as reuniões de pais, reunindo numa 
mesma sala todos os professores titulares das disciplinas, direção, coordenação pedagógica,  alunos e pais 
daquela turma com o objetivo de comunicar o rendimento e fatos marcantes da vida escolar do aluno 
naquele bimestre. Sua eficácia ainda não foi comprovada. 
15 Implantado pela Secretaria Estadual de Educação em parte das escolas públicas, utiliza aos finais de 
semana o espaço físico da escola para atividades relacionadas a lazer, saúde, trabalho e cidadania. Cada 
escola participante elabora, sob a supervisão da Diretoria de Ensino, sua programação. 
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sábado. A reunião de pais prevista para 04/10 não aconteceu, mas em contrapartida 

realizou-se o Conselho Participativo nos dias 19, 20 e 23/10. 

O quarto e último bimestre não foi diferente dos anteriores. A  reunião de pais 

marcada para o último dia letivo, às portas do Natal – algo, no mínimo, incoerente - pois 

se trata de ocasião em que são feitos comunicados importantíssimos, a saber: se o aluno 

foi promovido ou não, quais os encaminhamentos necessários, qual sua trajetória 

escolar nesse ano, enfim, um momento especialíssimo para pais, alunos e escola. 

Situação nitidamente até mais incoerente apresenta-se na programação do 

Conselho de Classe e Série para um único dia (19/12). Se na Reunião de pais são 

comunicadas decisões, no Conselho de Classe e Série participam-se situações que 

merecem análises e, ainda mais no quarto bimestre, buscando-se, inclusive, mais 

intensamente, alternativas para a solução dessas situações sendo necessário para sua 

realização, por conseguinte, mais tempo do que os 43 segundos citados há pouco. 

A referida reunião de Conselho de Classe e Série do 4º bimestre não aconteceu 

na data prevista (19/12), e sim, nos dias 04, 05, 06 e 07/12, o que ofereceu um tempo 

maior para discussões – algo positivo –, mas foi nesses encontros que os pais foram 

avisados da realização de um campeonato escolar de futsal previsto para o período de 11 

a 15/12, cujo intuito era proporcionar um pouco de descontração e lazer aos alunos.  

Na prática, o que se deu? Poucos alunos compareceram ao campeonato escolar, 

pois àquela altura já sabiam se tinham ou não sido promovidos, e o registro de 

freqüência havia se encerrado antes do início do referido Conselho de Classe e Série. 

Prevaleceu, pois, o fato do campeonato não oferecer oficialmente mais nada.  

Completando esse quadro de eventos e estratégias, 30/11, quinta-feira, foi 

aniversário da cidade, o que criou um feriado prolongado inevitável com a sexta-feira. 

Resumindo, as aulas aconteceram efetivamente até 29/11. 

Teoricamente, ou seja, formalmente, os 200 dias letivos e todas as atividades 

propostas foram realizadas e confirmadas pelos registros oficiais da escola. Contudo, 

por meio de registros não oficiais como os expressos nesta pesquisa, constatou-se o 

contrário. 

Feita a análise do cumprimento do calendário escolar, no que se refere a certas 

atividades, há outras tarefas a serem cumpridas durante o ano letivo, sobre as quais 

apresento a seguir considerações referentes à primeira divisão do calendário escolar, ou 

seja, os quatro bimestres. Tal apresentação se faz necessária por dois motivos descritos 

a seguir. 
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1) alguns fatores explicitados aqui não se apresentam nas tabelas, porém, auxiliam sua 

interpretação; 

2) como já anunciado nos procedimentos de análise dos dados, apresentarei inicialmente 

uma tabela com valores anuais e, posteriormente, desmembrada nos quatro bimestres. 

Portanto, como antes apresentei o calendário anual, apresento, agora, os quatro 

bimestres. 

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

apenas no vigésimo sexto dia letivo (23/3) com o ingresso da professora de Hora da 

Leitura 2. Anteriormente, já haviam sido incorporados ao grupo de professores titulares 

os professores Ciências 2 e Matemática 5, no décimo terceiro dia letivo (06/3) e a 

professora de Hora da Leitura 1, no décimo nono dia letivo (14/3). 

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 freqüência dos alunos foi realizado na primeira semana letiva 

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

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

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

lista oficial de cada turma foi organizada pela escola 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 

acreditar que muitos dos registros de freqüência dos alunos não são totalmente 

fidedignos. 

O 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 reforço16, processo de reclassificação17, encaminhamentos de alunos com 

                                                 
16 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. 
17 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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necessidades especiais e preenchimento das fichas individuais (ANEXO 7) dos alunos 

por parte dos 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. 

No primeiro bimestre também foi feita 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. 

No primeiro bimestre, 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 

o número de faltas desses alunos. Foi o bimestre em que houve a maior presença de 

professores eventuais. 

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, como 

encaminhamento de certos alunos para o projeto de recuperação e reforço ou para o 

processo de reclassificação, foram equivocadas pois vários alunos encaminhados para o 

projeto recuperação e reforço demonstraram, através 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, 

contudo, dos dez HTPCs previstos para o bimestre, apenas dois (20%) realizaram-se. 

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 a burocracia, como transmissão de informes, preenchimento de relatórios ou 

organização de Diários de Classe. 

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 
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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 necessárias para o fechamento do ano. 

O Grêmio Estudantil18 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 era previsto 

para aquele período em nosso planejamento escolar ; o que se viu foi uma forma 

mascarada de encontrar tempo (05 dias letivos) para preenchimento de documentos, 

pois poucos alunos freqüentaram o evento; utilizou-se, no entanto, deles para a 

contagem de dias letivos e, assim, cumpriram-se todas as formalidades. 

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. Outro 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 e, como, segundo os presentes, tudo se desenvolveu 

a contento, deu-se por encerrado o ano letivo, sendo permitido aos professores 

assinarem o livro ponto para o dia 22 de dezembro, desde que não estivessem em débito 

com algum documento ou relatório. 

Quanto ao desenvolvimento de atividades e cumprimento de rotinas diárias 

refletidas nos quatro bimestres do ano, pode-se afirmar que, no início do ano letivo 

ilustrado no primeiro bimestre, ocorreu um acúmulo de tarefas administrativas, aliado a 

um processo de acomodação de alunos e professores. Contudo, nos segundo e terceiro 

bimestres, ao trabalho pedagógico ficou disponível um tempo maior (nem sempre sendo 

utilizado) e tanto avaliações como registro tornaram-se mais precisos. Ao encerrar o ano 

letivo, ilustrado no quarto bimestre, fica clara toda uma grande função exercida pelos 

professores da escola naquele ano letivo: produzir relatórios satisfatórios dentro dos 

prazos, pois, poucas vezes ao longo do ano foram discutidas situações de ensino e 

aprendizagem, ao passo que, em muitas oportunidades o tempo foi utilizado para acertar 

os Diários de Classe. 

                                                 
18 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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2.2.  O calendário escolar e as aulas 
 

Estão expostos neste item, os resultados iniciais analisados e organizados em 

tabelas abarcando as aulas previstas, as realizadas, as assumidas pelos eventuais, de 

modo a se ter a compreensão  de como foi cumprido o calendário escolar no que tange 

às aulas propriamente ditas. 

Para a elaboração das Tabelas 2  a 6 foram utilizadas as informações contidas no 

anexo 8, relativo aos professores e registros gerais sobre faltas e presenças dos 

professores. 

Na tabela 2, apresento o agrupamento feito dos indicadores do ano todo, ou seja, 

o número total das aulas previstas para todos os componentes curriculares das doze 

turmas envolvidas na pesquisa (13.448 ou 100%) foi dividido em quatro grandes 

grupos: aulas ministradas pelo professor titular (8664 ou 64,42%), aulas ministradas por 

um professor eventual (2067 ou 15,37%), aulas vagas (801 ou 5,96%) e as aulas 

utilizadas com situações diversas (1916 ou 14,25%). A Figura 1 ilustra este primeiro 

agrupamento. 

 

Figura 1. Distribuição final do total de horas previstas para o ano letivo. 

64,42%

15,37%

5,96% 14,25%

Titulares Eventuais Vagas Diversas
 

 

 A partir da tabela 2 tornou-se possível a identificação de três situações reais 

onde não ocorreu o encontro entre o professor titular da disciplina e o aluno: presença 

do professor eventual, aula vaga e situações diversas.  As quatro tabelas seguintes (3,4,5 

e 6) apresentam o mesmo tipo de análise feita na tabela 2, porém, abrangem o primeiro, 

segundo, terceiro e quarto bimestres respectivamente.  
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Tabela 2. Previsão e realização de todas as aulas do período da manhã. 
  

Componente 
curricular

Previstas

Arte 1 969 561 57,9% 204 21,1% 60 6,2% 144 14,9%
Ciências 1 1201 963 80,2% 24 2,0% 36 3,0% 178 14,8%
Ciências 2 232 170 73,3% 25 10,8% 9 3,9% 28 12,1%

Ed. Física 1 962 713 74,1% 61 6,3% 49 5,1% 139 14,4%
Geografia 1 865 371 42,9% 337 39,0% 33 3,8% 124 14,3%
Geografia 2 594 400 67,3% 58 9,8% 42 7,1% 94 15,8%

Hora da leitura 1 240 156 65,0% 26 10,8% 30 12,5% 28 11,7%
Hora da leitura 2 253 168 66,4% 21 8,3% 31 12,3% 33 13,0%

História 1 945 697 73,8% 60 6,3% 44 4,7% 144 15,2%
História 2 468 305 65,2% 35 7,5% 52 11,1% 76 16,2%
Inglês 1 168 138 82,1% 12 7,1% 4 2,4% 14 8,3%
Inglês 2 788 290 36,8% 325 41,2% 61 7,7% 112 14,2%

Língua Portuguesa 1 964 407 42,2% 392 40,7% 34 3,5% 131 13,6%
Língua Portuguesa 2 238 92 38,7% 101 42,4% 14 5,9% 31 13,0%
Língua Portuguesa 3 244 180 73,8% 12 4,9% 20 8,2% 32 13,1%
Língua Portuguesa 4 168 100 59,5% 55 32,7% 0 0,0% 13 7,7%
Língua Portuguesa 5 960 751 78,2% 40 4,2% 46 4,8% 123 12,8%
Língua Portuguesa 6 312 244 78,2% 6 1,9% 16 5,1% 46 14,7%

Matemática 1 1200 896 74,7% 78 6,5% 51 4,3% 175 14,6%
Matemática 2 476 295 62,0% 52 10,9% 53 11,1% 76 16,0%
Matemática 3 238 160 67,2% 21 8,8% 23 9,7% 34 14,3%
Matemática 4 719 449 62,4% 99 13,8% 62 8,6% 109 15,2%
Matemática 5 244 158 64,8% 23 9,4% 31 12,7% 32 13,1%

Total 13448 8664 2067 801 1916

Realizadas Eventuais Vagas Diversas

 
 

A tabela 2 apresenta-se como referencial para grande parte das outras tabelas 

(exceção feita às tabelas 25, 26, 27, 28, 29 e 30) presentes nesta análise. Identifica os 

vinte e três professores titulares que atuaram durante todo o ano letivo, apresenta a 

totalidade das aulas previstas para cada um desses professores, e divide-as em quatro 

grupos: as realizadas pelos professores titulares, as que foram ministradas pelos 

professores eventuais, as que ficaram vagas e as que foram utilizadas em situações 

diversas. Tal divisão é de suma importância para a análise, visto que a partir daí estão 

delimitadas e quantificadas as três situações nas quais não se realizou o encontro entre 

professor e aluno, a serem tratadas separadamente no próximo item. 

 Se considerarmos inicialmente que apenas 64,42% do total de aulas previstas 

foram efetivadas pelos professores titulares segundo a Tabela 2, a utilização do 

professor eventual foi a única forma utilizada pela escola para reorganizar-se frente à 

ausência do professor titular apresentado-se em 2067 oportunidades ou 15,37% do total 

de aulas previstas, a ocorrência de 801 aulas vagas ou 5,96% do total de aulas previstas. 

Ora, isso nos leva a pensar na necessidade de outras formas que reorganizem a escola 
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frente à ausência do professor titular, pois caso essa quantidade de aulas vagas fosse 

organizada seqüencialmente, todos os alunos das doze turmas não freqüentariam as 

aulas por doze dias seguidos.  Quanto às situações diversas, assumem quantidades 

elevadas, pois possuem praticamente os mesmos números das ocorrências com 

eventuais, 1916 aulas ou 14,25% do total de aulas previstas que, se organizadas 

hipoteticamente de modo seqüencial, permitiriam a todos os alunos das doze turmas não 

freqüentarem as aulas por 28 dias seguidos. 

 Algumas informações não presentes nessa tabela são necessárias para maior 

compreensão. Informações quanto à trajetória dos professores durante todo o ano letivo, 

em alguns casos permitem entender que os afastamentos foram inevitáveis como os 

casos das professoras identificadas como Língua Portuguesa 1, Língua Portuguesa 2 e 

Inglês 2, que fizeram uso de licença-gestante, e a professora identificada como Língua 

Portuguesa 4, que atuou apenas durante o primeiro bimestre, afastando-se até o final do 

ano letivo. Outro caso de destaque é o de Geografia 1, que possui um baixo número de 

aulas realizadas em função de afastamentos para exercer funções de vice-diretora nessa 

e em outra unidade escolar, sempre com a anuência da direção dessa escola. 

 Outras informações, porém, são facilmente observadas como o fato de que 

nenhum professor conseguiu ministrar 100% de suas aulas e apenas um número 

reduzido de professores titulares (09) ministrou mais de 70% do total de aulas previstas. 

Com a exceção de Língua Portuguesa 4 que, como afirmado anteriormente, atuou 

apenas no 1º bimestre, todos os outros professores titulares tiveram a totalidade de suas 

aulas distribuídas entre aulas realizadas por eles mesmos, aulas realizadas utilizando 

professor eventual, aulas vagas e aulas usadas em situações diversas. 

 Antecedendo a análise bimestral da previsão e realização de todas as aulas do 

ano letivo apresenta-se a Figura 2. A partir das médias bimestrais das aulas ministradas 

pelos professores titulares das disciplinas, das aulas ministradas pelos professores 

eventuais, as ocorrências de aulas vagas e situações diversas, fornece-se um panorama 

de como tais situações variaram ao longo do ano 
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Figura 2. Distribuição bimestral do total de aulas previstas para o ano letivo entre: 
titulares, eventuais, aulas vagas e situações diversas. 
 

3,4%

70,1%
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63,1%
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19,6%

10,0%

7,9%2,5% 9,7%

28,5%

9,8% 7,7% 9,4%

1° bim. 2° bim. 3° bim. 4° bim.

Titulares eventuais Vagas Diversas
 

 

Observa-se, em uma primeira análise, que a presença do professor titular da 

disciplina vai diminuindo ao longo do ano; a participação do professor eventual é 

grande durante o ano todo, contudo sempre maior no início de cada semestre, assim 

como a ocorrência de aulas vagas e situações diversas aumentam consideravelmente ao 

longo do ano. Resumidamente pode-se dizer que, ao longo do ano, diminuiu a 

quantidade de encontros entre alunos e professores (titulares ou eventuais). 
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Tabela 3. Previsão e realização de todas as aulas do período da manhã, por 
componente curricular no 1º bimestre (13/02 a 28/04) 
 

Componente 
curricular

Previstas

Arte 1 238 186 78,2% 26 10,9% 2 0,8% 24 10,1%
Ciências 1 301 259 86,0% 6 2,0% 6 2,0% 30 10,0%
Ciências 2 62 40 64,5% 13 21,0% 3 4,8% 6 9,7%

Ed. Física 1 238 168 70,6% 33 13,9% 11 4,6% 26 10,9%
Geografia 1 223 103 46,2% 93 41,7% 1 0,4% 26 11,7%
Geografia 2 141 99 70,2% 29 20,6% 0 0,0% 13 9,2%

Hora da leitura 1 62 35 56,5% 18 29,0% 5 8,1% 4 6,5%
Hora da leitura 2 65 31 47,7% 17 26,2% 11 16,9% 6 9,2%

História 1 232 194 83,6% 8 3,4% 7 3,0% 23 9,9%
História 2 117 84 71,8% 10 8,5% 2 1,7% 21 17,9%
Inglês 1 40 40 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Inglês 2 189 151 79,9% 16 8,5% 6 3,2% 16 8,5%

Língua Portuguesa 1 240 13 5,4% 201 83,8% 6 2,5% 20 8,3%
Língua Portuguesa 2 62 50 80,6% 5 8,1% 3 4,8% 4 6,5%
Língua Portuguesa 3 58 52 89,7% 2 3,4% 0 0,0% 4 6,9%
Língua Portuguesa 4 124 100 80,6% 16 12,9% 0 0,0% 8 6,5%
Língua Portuguesa 5 241 204 84,6% 15 6,2% 2 0,8% 20 8,3%

Matemática 1 300 257 85,7% 9 3,0% 4 1,3% 30 10,0%
Matemática 2 122 83 68,0% 17 13,9% 6 4,9% 16 13,1%
Matemática 3 60 42 70,0% 8 13,3% 2 3,3% 8 13,3%
Matemática 4 179 123 68,7% 32 17,9% 4 2,2% 20 11,2%
Matemática 5 62 39 62,9% 18 29,0% 2 3,2% 3 4,8%

Total 3356 2353 70,1% 592 17,6% 83 2,5% 328 9,8%

Realizadas Eventuais Vagas Diversas

 
 

 

A partir da Tabela 3 observa-se que as aulas ministradas por professores 

eventuais, assim como ocorreram as vagas e consumidas em situações diversas, 

condição que, aliás, esta presente em quase todos os componentes curriculares, também 

é possível visualizar que os professores eventuais apareceram, suprindo 

quantitativamente as ausências dos professores titulares. Apenas o professor Inglês 1 

ministrou 100% de suas aulas previstas (atuava apenas em um dia da semana no período 

da manhã e esse dia não coincidia com nenhuma situação diversa). Contudo, nota-se 

que, do total de aulas previstas, apenas 70,1% foram, de fato, ministradas pelos 

professores titulares das disciplinas. 
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Tabela 4. Previsão e realização de todas as aulas do período da manhã, por 
componente curricular no 2º bimestre (02/05 a 21/07) 
 

Componente 
curricular

Previstas

Arte 1 233 158 67,8% 48 20,6% 5 2,1% 22 9,4%
Ciências 1 288 256 88,9% 0 0,0% 6 2,1% 26 9,0%
Ciências 2 56 46 82,1% 8 14,3% 0 0,0% 2 3,6%

Ed. Física 1 232 196 84,5% 18 7,8% 1 0,4% 17 7,3%
Geografia 1 212 186 87,7% 16 7,5% 0 0,0% 10 4,7%
Geografia 2 139 87 62,6% 13 9,4% 24 17,3% 15 10,8%

Hora da leitura 1 57 47 82,5% 4 7,0% 3 5,3% 3 5,3%
Hora da leitura 2 66 57 86,4% 2 3,0% 4 6,1% 3 4,5%

História 1 225 167 74,2% 32 14,2% 5 2,2% 21 9,3%
História 2 116 91 78,4% 9 7,8% 9 7,8% 7 6,0%
Inglês 1 40 35 87,5% 0 0,0% 4 10,0% 1 2,5%
Inglês 2 187 137 73,3% 23 12,3% 7 3,7% 20 10,7%

Língua Portuguesa 1 230 61 26,5% 144 62,6% 7 3,0% 18 7,8%
Língua Portuguesa 2 56 42 75,0% 10 17,9% 2 3,6% 2 3,6%
Língua Portuguesa 3 60 51 85,0% 4 6,7% 0 0,0% 5 8,3%
Língua Portuguesa 4 44 39 88,6% 0 0,0% 5 11,4%
Língua Portuguesa 5 230 202 87,8% 9 3,9% 6 2,6% 13 5,7%
Língua Portuguesa 6 68 65 95,6% 0 0,0% 0 0,0% 3 4,4%

Matemática 1 288 221 76,7% 37 12,8% 7 2,4% 23 8,0%
Matemática 2 114 79 69,3% 15 13,2% 11 9,6% 9 7,9%
Matemática 3 58 48 82,8% 8 13,8% 0 0,0% 2 3,4%
Matemática 4 172 114 66,3% 36 20,9% 6 3,5% 16 9,3%
Matemática 5 57 43 75,4% 3 5,3% 4 7,0% 7 12,3%

Total 3228 2389 478 111 250

Realizadas Eventuais Vagas Diversas

 
 

 

A Tabela 4 aponta que apenas 74% do total das aulas previstas (4% a mais que 

no bimestre anterior)  foram ministradas pelos professores titulares das disciplinas. 

Pode-se conferir que nenhum professor titular das disciplinas ministrou 100% de suas 

aulas previstas. 
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Tabela 5. Previsão e realização de todas as aulas do período da manhã, por 
componente curricular no 3º bimestre (24/07 a 29/09) 
 

Componente 
curricular

Previstas

Arte 1 232 97 41,8% 97 41,8% 14 6,0% 24 10,3%
Ciências 1 288 230 79,9% 15 5,2% 15 5,2% 28 9,7%
Ciências 2 56 48 85,7% 0 0,0% 6 10,7% 2 3,6%

Ed. Física 1 230 180 78,3% 10 4,3% 18 7,8% 22 9,6%
Geografia 1 202 16 7,9% 163 80,7% 4 2,0% 19 9,4%
Geografia 2 145 105 72,4% 11 7,6% 12 8,3% 17 11,7%

Hora da leitura 1 58 38 65,5% 2 3,4% 14 24,1% 4 6,9%
Hora da leitura 2 58 47 81,0% 2 3,4% 4 6,9% 5 8,6%

História 1 230 182 79,1% 5 2,2% 20 8,7% 23 10,0%
História 2 111 72 64,9% 7 6,3% 23 20,7% 9 8,1%
Inglês 1 40 36 90,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 10,0%
Inglês 2 193 1 0,5% 169 87,6% 5 2,6% 18 9,3%

Língua Portuguesa 1 232 171 73,7% 28 12,1% 12 5,2% 21 9,1%
Língua Portuguesa 2 58 49 84,5% 3 5,2% 6 10,3%
Língua Portuguesa 3 58 42 72,4% 4 6,9% 6 10,3% 6 10,3%
Língua Portuguesa 5 231 176 76,2% 10 4,3% 26 11,3% 19 8,2%
Língua Portuguesa 6 116 93 80,2% 2 1,7% 12 10,3% 9 7,8%

Matemática 1 288 218 75,7% 25 8,7% 17 5,9% 28 9,7%
Matemática 2 114 74 64,9% 13 11,4% 15 13,2% 12 10,5%
Matemática 3 56 46 82,1% 2 3,6% 4 7,1% 4 7,1%
Matemática 4 173 113 65,3% 19 11,0% 24 13,9% 17 9,8%
Matemática 5 59 51 86,4% 1 1,7% 2 3,4% 5 8,5%

Total 3228 2036 63,1% 634 19,6% 256 7,9% 302 9,4%

Realizadas Eventuais Vagas Diversas

 
 

A análise da Tabela 5 aponta que no 3º  bimestre diminuiu para 63% a 

quantidade de aulas ministradas pelos professores titulares das disciplinas em relação ao 

total de aulas previstas. Da mesma forma que se deu no segundo bimestre, nenhum 

professor titular ministrou o total de suas aulas previstas; porém os professores 

eventuais apareceram, a essa altura, respondendo por 19,6% do total de aulas previstas. 
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Tabela 6. Previsão e realização de todas as aulas do período da manhã, por 
componente curricular no 4º bimestre (02/10 a 22/12) 
 

Componente 
curricular

Previstas

Arte 1 266 120 45,1% 33 12,4% 39 14,7% 74 27,8%
Ciências 1 324 218 67,3% 3 0,9% 9 2,8% 94 29,0%
Ciências 2 58 36 62,1% 4 6,9% 0 0,0% 18 31,0%

Ed. Física 1 262 169 64,5% 0 0,0% 19 7,3% 74 28,2%
Geografia 1 228 66 28,9% 65 28,5% 28 12,3% 69 30,3%
Geografia 2 169 109 64,5% 5 3,0% 6 3,6% 49 29,0%

Hora da leitura 1 63 36 57,1% 2 3,2% 8 12,7% 17 27,0%
Hora da leitura 2 64 33 51,6% 0 0,0% 12 18,8% 19 29,7%

História 1 258 154 59,7% 15 5,8% 12 4,7% 77 29,8%
História 2 124 58 46,8% 9 7,3% 18 14,5% 39 31,5%
Inglês 1 48 27 56,3% 12 25,0% 0 0,0% 9 18,8%
Inglês 2 219 1 0,5% 117 53,4% 43 19,6% 58 26,5%

Língua Portuguesa 1 262 162 61,8% 19 7,3% 9 3,4% 72 27,5%
Língua Portuguesa 2 62 37 59,7% 6 9,7% 19 30,6%
Língua Portuguesa 3 68 35 51,5% 2 2,9% 14 20,6% 17 25,0%
Língua Portuguesa 5 258 169 65,5% 6 2,3% 12 4,7% 71 27,5%
Língua Portuguesa 6 128 86 67,2% 4 3,1% 4 3,1% 34 26,6%

Matemática 1 324 200 61,7% 7 2,2% 23 7,1% 94 29,0%
Matemática 2 126 59 46,8% 7 5,6% 21 16,7% 39 31,0%
Matemática 3 64 24 37,5% 3 4,7% 17 26,6% 20 31,3%
Matemática 4 195 99 50,8% 12 6,2% 28 14,4% 56 28,7%
Matemática 5 66 25 37,9% 1 1,5% 23 34,8% 17 25,8%

Total 3636 1886 51,9% 363 10,0% 351 9,7% 1036 28,5%

Realizadas Eventuais Vagas Diversas

 
 

A análise da Tabela 6 indica que nesse bimestre, os professores titulares 

responderam por apenas 51,9% do total de aulas previstas para serem ministradas no 

período e novamente, nesse bimestre, nenhum professor titular ministrou 100% de suas 

aulas previstas. Os que alcançaram melhores índices nesse item foram Língua 

Portuguesa 6 e Ciências 1, ambos com 67%. Esse bimestre destacou-se como aquele em 

que se deu a menor utilização de professores eventuais.  

Após o acompanhamento da previsão e realização de todas as aulas do período 

da manhã por componente curricular durante o ano todo, pode-se, a partir da síntese da 

Tabela 7, fazer uma análise inicial de como a ausência do professor titular refletiu, 

bimestre a bimestre, em cada uma das turmas estudadas. 
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Tabela 7. Ausência do professor efetivo por turma 
 

TURMA 1º Bim 2º Bim 3º Bim 4º Bim Média
      5A 36% 30% 31% 41% 35%

5B 39% 31% 30% 42% 36%
5C 36% 32% 37% 46% 38%
5D 39% 28% 39% 47% 38%
6A 25% 24% 54% 61% 41%
6B 27% 22% 42% 53% 36%
6C 26% 27% 39% 50% 36%
6D 27% 23% 31% 47% 32%
7A 21% 20% 56% 46% 36%
7B 26% 27% 35% 45% 33%
7C 25% 23% 39% 49% 34%
7D 31% 25% 32% 50% 35%  

 

  

 A turma  menos prejudicada com as ausências dos professores titulares teve 

comprometido 20% do total de suas aulas previstas para um bimestre ao passo que a 

turma de maior comprometimento teve 61% do total de suas aulas não dadas por 

professores titulares em um bimestre.O segundo semestre apresentou índices bem 

superiores em relação ao primeiro semestre para todas as turmas. Todas as turmas 

encerraram o ano letivo com índices elevados de ausência dos professores titulares. 

 A Tabela 8 oferece uma análise por média de ausências dos professores titulares 

agrupando-se as  turmas, ou seja, um grupo composto pelas quatro quintas séries, um 

grupo composto pelas quatro sextas séries e um grupo composto pelas quatro sétimas 

séries.  

 

Tabela 8. Ausência do professor efetivo por turma 
 

Série 1º Bim 2º Bim 3º Bim 4º Bim Média
5 38% 30% 34% 44% 37%
6 26% 24% 42% 52% 36%
7 26% 24% 41% 48% 35%  

 

A análise da tabela 8 segue basicamente as mesmas informações apresentadas na 

tabela anterior, ou seja, índices alarmantes durante o ano todo contudo, o segundo 

semestre registra índices mais elevados se comparados aos do primeiro semestre. A 

Figura 3 tem o objetivo de ilustrar a trajetória de participação dos professores titulares 

das disciplinas de todas as turmas ao longo do ano letivo. 
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Figura 3. Participação bimestral dos professores titulares das disciplinas do total 
de aulas previstas para o ano letivo 
 

74,0%

63,1%

51,9%

70,1%

1° bim. 2° bim. 3° bim. 4° bim.
 

 

A Figura 3 permite uma leitura clara de como foi vertiginosa a queda de 

participação dos professores titulares das disciplinas junto a seus alunos, portanto um 

usufruto decrescente do tempo junto a tais profissionais. Os itens a seguir buscam 

mostrar de que modo foram usadas essas aulas, visto que segundo os registros oficiais 

todas as aulas previstas foram dadas. 

   

2.3.  Eventuais 
 

 Além desses dados globais sobre a atuação dos professores titulares e valendo-

me também de informações contidas no banco de dados 2, foi possível desmembrar e 

compor outras organizações expressas nas tabelas 10, 11, 12, 13 e 14 em que se detalha 

a atuação dos professores eventuais por componente curricular. Ao professor eventual 

que atua numa unidade escolar são oferecidas as aulas cujos professores titulares estão 

legalmente ausentes e que não excedem um período de quinze dias. 

 O professor eventual não possui vínculo com a unidade escolar, apenas possui 

uma portaria de admissão feita geralmente na primeira escola onde atua no ano letivo, 

tornando-se, essa escola, sua referência para pagamento. Porém participa durante o ano 

todo dos seguidos processos de atribuição de aulas organizados pela Diretoria de Ensino 

e, a partir do momento que lhe são atribuídas aulas que proporcionem certa estabilidade, 

ele simplesmente não prioriza mais sua atuação como professor eventual. 
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 Outra característica marcante na atuação do professor eventual reside no fato de 

que mesmo a escola mantendo telefones para contato com esses professores, em muitas 

ocasiões não é viável para ele deslocar-se até a escola para ministrar uma ou duas aulas, 

pois o retorno financeiro de aproximadamente 6,0019 por hora aula o que, geralmente, 

cobre apenas o custo do transporte. Em outras oportunidades, esse professor apresenta-

se na escola no início do período e, felizmente para a escola e infelizmente para ele, 

todos os titulares estão presentes ou o número de professores eventuais excede as 

necessidades do período, restando-lhe apenas o prejuízo financeiro por não ter 

trabalhado. 

 Alguns professores eventuais, por disponibilidade ou necessidade, buscam aulas 

em todos os períodos da escola, e mesmo em outras escolas para alcançar ou aproximar-

se do limite de oito horas por dia, numa penosa jornada de trabalho, pois para atuar em 

oito horas fica disponível das 7 às 23 horas. 

 Uma característica em especial merece destaque no recurso de reorganização 

escolar utilizando professor eventual: no componente curricular Educação Física, 

atendendo a legislação específica, o professor eventual que substituirá o professor titular 

tem que também ser habilitado em Educação Física, conferindo assim, ao menos 

teoricamente, maior qualidade ao trabalho do professor eventual. Nos outros 

componentes curriculares, no entanto, não existe essa determinação legal, podendo – 

como se constatou nesta  pesquisa – por exemplo, um estudante do 3º ano de Letras 

ministrar aulas de Matemática, Arte, Ciências e História. 

 É possível constatar o tamanho da participação dos professores eventuais ao 

longo do ano letivo através dos números expressos na Tabela 9. 

 

                                                 
19 Valor aproximado de uma hora aula paga ao professor de educação básica nível I (PEB I). O professor 
que atua apenas como professor eventual, recebe como PEB I. A partir do momento que tem alguma aula 
regular oficialmente atribuída, constituindo assim uma jornada semanal de trabalho, passa a receber os 
valores correspondentes a um PEB II.  
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Tabela 9. Classificação dos professores por número de aulas realizadas durante o 
ano todo. 
 

Prof. Dadas Posição Prof. Dadas Posição
CIE 1 963 1 CIE 2 170 20
MT 1 869 2 HL2 168 21
LP5 751 3 EV13 165 22
ED.F. 1 713 4 MT3 160 23
HT 1 697 5 MT5 158 24
AT 1 561 6 HL 1 156 25
EV5 465 7 IG 1 138 26
MT4 449 8 LP4 100 27
EV1 433 9 EV10 99 28
LP 1 407 10 LP 2 92 29
GEO 2 400 11 EV6 90 30
GEO 1 371 12 EV12 85 31
HT 2 305 13 EV2 73 32
MT 2 295 14 EV15 67 33
IG 2 290 15 EV7 43 34
EV8 252 16 EV9 19 35
EV11 249 17 EV3 15 36
LP6 244 18 EV4 9 37
LP3 180 19 EV14 4 38  

 

 Mesmo ciente de que o número de aulas previstas para cada professor titular da 

disciplina varia em função de sua jornada de trabalho, e que o professor eventual não 

possui um número de aulas previstas é ,no mínimo, interessante observar que os 

professores eventuais EV1 e EV5 ocupam a sétima e nona posição entre todos os 

professores (titulares e eventuais) que atuaram durante o ano, ou seja, tiveram uma 

quantidade maior de encontros com os alunos do que vários professores titulares das 

disciplinas. 

 A Figura 4 descreve bimestralmente a trajetória de participação dos professores 

eventuais em todos os componentes curriculares ao longo do ano letivo. 
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Figura 4. Participação bimestral dos professores eventuais das disciplinas do total 
de aulas previstas para o ano letivo 
 

19,6%

10,0%

14,8%

17,6%

1° bim. 2° bim. 3° bim. 4° bim.
 

 

 

 Ao encontrar 10% como a menor participação dos professores eventuais em um 

bimestre é possível ter uma idéia da importância desse professor na reorganização 

escolar frente a ausência do professor titular da disciplina. No decorrer desta pesquisa 

outros dados permitirão uma melhor posição quanto à variação desses índices pois 

existe a possibilidade de tamanha variação ocorrer em função da falta de professores 

disponíveis para atuar nessa categoria. 

A tabela 10 apresenta a participação dos professores eventuais durante o ano 

todo (2067 ou 15,37%) ou seja, o total de aulas que cada professor eventual ministrou 

durante o ano letivo, apresenta também quais os professores titulares  substituídos por 

esse professor eventual e em que quantidade isso ocorreu. As quatro tabelas seguintes 

(11,12,13 e 14) apresentam o mesmo tipo de análise feita na tabela 10, porém, abrangem 

o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestres respectivamente. 
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Tabela 10. Atuação dos professores eventuais no período da manhã, por componente curricular, durante o ano todo 
 

Componente 
Curricular Previstas

Arte 1 969 204 21,1% 35 3,6% 1 0,1% 0 0,0% 154 15,9% 1 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 0 0,0% 2 0,2% 0 0,0% 10 1,0%
Ciências 1 1201 24 2,0% 10 0,8% 1 0,1% 0 0,0% 2 0,2% 3 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,2% 0 0,0% 6 0,5%
Ciências 2 232 25 10,8% 6 2,6% 5 2,2% 0 0,0% 2 0,9% 8 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9%

Ed. Física 1 962 61 6,3% 18 1,9% 4 0,4% 15 1,6% 14 1,5% 6 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,4%
Geografia 1 865 337 39,0% 99 11,4% 6 0,7% 0 0,0% 32 3,7% 3 0,3% 1 0,1% 0 0,0% 23 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 163 18,8% 10 1,2%
Geografia 2 594 58 9,8% 14 2,4% 3 0,5% 0 0,0% 24 4,0% 5 0,8% 2 0,3% 0 0,0% 2 0,3% 5 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2% 2 0,3%

Hora da leitura 1 240 26 10,8% 6 2,5% 11 4,6% 0 0,0% 6 2,5% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Hora da leitura 2 253 21 8,3% 1 0,4% 6 2,4% 0 0,0% 2 0,8% 6 2,4% 1 0,4% 3 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8%

História 1 945 60 6,3% 14 1,5% 1 0,1% 0 0,0% 22 2,3% 0 0,0% 5 0,5% 0 0,0% 2 0,2% 16 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
História 2 468 35 7,5% 9 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 12 2,6% 5 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 5 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,9%
Inglês 1 168 12 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Inglês 2 788 325 41,2% 29 3,7% 0 0,0% 0 0,0% 24 3,0% 10 1,3% 4 0,5% 0 0,0% 7 0,9% 249 31,6% 0 0,0% 1 0,1% 1 0,1%

Língua Portuguesa 1 964 392 40,7% 67 7,0% 17 1,8% 0 0,0% 19 2,0% 5 0,5% 11 1,1% 252 26,1% 1 0,1% 9 0,9% 0 0,0% 2 0,2% 0 0,0% 9 0,9%
Língua Portuguesa 2 238 101 42,4% 9 3,8% 0 0,0% 0 0,0% 7 2,9% 4 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 79 33,2% 0 0,0% 2 0,8%
Língua Portuguesa 3 244 12 4,9% 7 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8% 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 2 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 4 168 55 32,7% 30 17,9% 0 0,0% 0 0,0% 8 4,8% 3 1,8% 10 6,0% 0 0,0% 4 2,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 5 960 40 4,2% 5 0,5% 3 0,3% 0 0,0% 16 1,7% 12 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 6 312 6 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Matemática 1 1200 78 6,5% 29 2,4% 1 0,1% 0 0,0% 27 2,3% 9 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 4 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 0,6%
Matemática 2 476 52 10,9% 12 2,5% 3 0,6% 0 0,0% 16 3,4% 5 1,1% 1 0,2% 0 0,0% 8 1,7% 6 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2%
Matemática 3 238 21 8,8% 2 0,8% 2 0,8% 0 0,0% 15 6,3% 2 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 4 719 99 13,8% 29 4,0% 1 0,1% 0 0,0% 1 0,1% 31 4,3% 15 2,1% 5 0,7% 0 0,0% 2 0,3% 5 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 1,4%
Matemática 5 244 23 9,4% 2 0,8% 8 3,3% 0 0,0% 2 0,8% 5 2,0% 3 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4%

Total 13448 67199 498 249 85 165465 90 43 2522067 433 73 15

EV12 EV13 EV14 EV15EV8 EV9 EV10 EV11EV4 EV5 EV6 EV7Total EV1 EV2 EV3
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Os professores eventuais responderam, ao longo do ano letivo, por 2067 aulas ou 

15,37% do total de aulas previstas para as doze turmas pesquisadas. Hipoteticamente 

organizadas de forma seqüencial, seria o mesmo que se todos os alunos das doze turmas 

tivessem aulas ministradas somente por professores eventuais por trinta dias seguidos. 

 A rotatividade de professores eventuais foi grande, haja vista quinze diferentes 

professores eventuais atuarem durante o ano todo e apenas quatro (EV 8, EV11, EV12 e 

EV13) substituírem professores titulares em licenças ou afastamentos por períodos 

superiores a quinze dias. Outros casos como EV3 e EV14, por serem habilitados em 

Educação Física, substituíram apenas o titular de Educação Física, atendendo assim 

legislação própria conforme já explicitado. 

 Professores eventuais como EV4 e EV9 tiveram rápidas passagens pela escola e 

dificilmente tiveram contato com uma possível proposta pedagógica ou mesmo com a 

rotina dessa escola, ao passo que professores eventuais  EV1 e EV5 substituíram 

praticamente todos os professores titulares e em todas as disciplinas, lembrando que 

ambas (mulheres), como descrito anteriormente no banco de dados 2, até o início desse 

ano letivo, nunca haviam atuado como professoras em sala de aula, na disciplina em que 

são especialistas, nem em qualquer uma das outras oito disciplinas nas quais não são 

habilitadas. 

 A maioria dos professores titulares foi substituída por, ao menos, quatro 

diferentes professores eventuais, e os professores eventuais, por sua vez, atuaram em, 

pelo menos, quatro diferentes componentes curriculares. 

 Na maioria dos componentes curriculares, o número de aulas em que ocorreu a 

atuação do professor eventual foi próxima ao número de aulas vagas e menor que o 

número de aulas consumidas com as situações diversas, ou seja, a escola valeu-se de um 

recurso para permitir o encontro de, ao menos, um professor eventual com o alunado e 

ao mesmo tempo criou situações em igual ou maior quantidade que justamente fizeram 

o contrário: não permitiram o encontro do professor com seus alunos. 
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Tabela 11. Atuação dos professores eventuais no período da manhã, por componente curricular, durante o 1º bimestre (13/02 a 28/04) 
 

Componente 
Curricular

Previstas

Arte 1 238 26 10,9% 6 2,5% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 18 7,6% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ciências 1 301 6 2,0% 0 0,0% 1 0,3% 0 0,0% 2 0,7% 3 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ciências 2 62 13 21,0% 2 3,2% 5 8,1% 0 0,0% 2 3,2% 4 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Ed. Física 1 238 33 13,9% 9 3,8% 4 1,7% 15 6,3% 0 0,0% 5 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Geografia 1 223 93 41,7% 77 34,5% 6 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,7% 3 1,3% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0%
Geografia 2 141 29 20,6% 8 5,7% 3 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 12 8,5% 4 2,8% 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0%

Hora da leitura 1 62 18 29,0% 2 3,2% 11 17,7% 0 0,0% 0 0,0% 4 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,6%
Hora da leitura 2 65 17 26,2% 1 1,5% 6 9,2% 0 0,0% 2 3,1% 5 7,7% 0 0,0% 3 4,6% 0 0,0% 0 0,0%

História 1 232 8 3,4% 1 0,4% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 5 2,2% 0 0,0% 0 0,0%
História 2 117 10 8,5% 1 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 3,4% 5 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Inglês 1 40 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Inglês 2 189 16 8,5% 9 4,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 2 1,1% 4 2,1% 0 0,0% 0 0,0%

Língua Portuguesa 1 240 201 83,8% 37 15,4% 17 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 8 3,3% 2 0,8% 11 4,6% 125 52,1% 1 0,4%
Língua Portuguesa 2 62 5 8,1% 2 3,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,6% 2 3,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 3 58 2 3,4% 1 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,7% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 4 124 16 12,9% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,6% 3 2,4% 10 8,1% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 5 241 15 6,2% 0 0,0% 3 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Matemática 1 300 9 3,0% 3 1,0% 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,0% 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,3%
Matemática 2 122 17 13,9% 2 1,6% 3 2,5% 0 0,0% 0 0,0% 8 6,6% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 3 2,5%
Matemática 3 60 8 13,3% 2 3,3% 2 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 4 179 32 17,9% 1 0,6% 1 0,6% 0 0,0% 1 0,6% 17 9,5% 7 3,9% 5 2,8% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 5 62 18 29,0% 2 3,2% 8 12,9% 0 0,0% 2 3,2% 4 6,5% 2 3,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 3356 592 17,6% 167 5,0% 73 2,2% 15 0,4% 9 0,3% 110 3,3% 44 1,3% 43 1,3% 125 3,7% 6 0,2%

Total dos 
eventuais

EV1 EV2 EV3 EV8 EV9EV4 EV5 EV6 EV7
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Tabela 12. Atuação dos professores eventuais no período da manhã, por componente curricular, durante o 2º bimestre (02/05 a 21/07) 
 

Componente 
Curricular

Previstas

Arte 1 233 48 20,6% 15 6,4% 33 14,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ciências 1 288 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ciências 2 56 8 14,3% 4 7,1% 4 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Ed. Física 1 232 18 7,8% 4 1,7% 8 3,4% 6 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Geografia 1 212 16 7,5% 12 5,7% 4 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Geografia 2 139 13 9,4% 5 3,6% 5 3,6% 1 0,7% 0 0,0% 2 1,4% 0 0,0%

Hora da leitura 1 57 4 7,0% 3 5,3% 1 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Hora da leitura 2 66 2 3,0% 0 0,0% 1 1,5% 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

História 1 225 32 14,2% 12 5,3% 18 8,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9% 0 0,0%
História 2 116 9 7,8% 4 3,4% 5 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Inglês 1 40 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Inglês 2 187 23 12,3% 7 3,7% 8 4,3% 8 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Língua Portuguesa 1 230 144 62,6% 8 3,5% 6 2,6% 3 1,3% 127 55,2% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 2 56 10 17,9% 4 7,1% 4 7,1% 2 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 3 60 4 6,7% 2 3,3% 2 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 4 44 39 88,6% 29 65,9% 6 13,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 9,1%
Língua Portuguesa 5 230 9 3,9% 0 0,0% 9 3,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 6 68

Matemática 1 288 37 12,8% 14 4,9% 17 5,9% 2 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,4%
Matemática 2 114 15 13,2% 3 2,6% 2 1,8% 5 4,4% 0 0,0% 5 4,4% 0 0,0%
Matemática 3 58 8 13,8% 0 0,0% 6 10,3% 2 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 4 172 36 20,9% 13 7,6% 13 7,6% 8 4,7% 0 0,0% 2 1,2% 0 0,0%
Matemática 5 57 3 5,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,8% 0 0,0% 2 3,5% 0 0,0%

Total 3228 127 13 8478 139 152 39

Total dos 
eventuais

EV1 EV9 EV10EV5 EV6 EV8
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Tabela 13. Atuação dos professores eventuais no período da manhã, por componente curricular, durante o 3º bimestre (24/07 a 29/09) 
 

Componente 
Curricular

Previstas

Arte 1 232 97 41,8% 14 6,0% 76 32,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,2%
Ciências 1 288 15 5,2% 10 3,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,0%
Ciências 2 56 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ed. Física 1 230 10 4,3% 5 2,2% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,7% 0 0,0%
Geografia 1 202 163 80,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 163 80,7% 0 0,0% 0 0,0%
Geografia 2 145 11 7,6% 1 0,7% 7 4,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,7% 0 0,0% 2 1,4%

Hora da leitura 1 58 2 3,4% 1 1,7% 0 0,0% 1 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Hora da leitura 2 58 2 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,4%

História 1 230 5 2,2% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
História 2 111 7 6,3% 4 3,6% 3 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Inglês 1 40 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
Inglês 2 193 169 87,6% 13 6,7% 14 7,3% 0 0,0% 1 0,5% 140 72,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5%

Língua Portuguesa 1 232 28 12,1% 22 9,5% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,3%
Língua Portuguesa 2 58 49 84,5% 3 5,2% 2 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 44 75,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 3 58 4 6,9% 4 6,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 5 231 10 4,3% 5 2,2% 5 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 6 116 2  2        

Matemática 1 288 25 8,7% 12 4,2% 0 0,0% 6 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 2,4%
Matemática 2 114 13 11,4% 7 6,1% 4 3,5% 0 0,0% 2 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 3 56 2 3,6% 0 0,0% 2 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 4 173 19 11,0% 15 8,7% 1 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,7%
Matemática 5 59 1 1,7% 0 0,0% 1 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 3228 634 19,6% 117 3,6% 119 3,7% 7 0,2% 7 0,2% 140 4,3% 50 1,5% 164 5% 4 0,1% 26 0,8%

EV15Total dos 
eventuais

EV1 EV13 EV14EV11 EV12EV5 EV6 EV10

 



73 

 

Tabela 14. Atuação dos professores eventuais no período da manhã, por componente curricular, durante o 4º bimestre (02/10 a 22/12) 
 

Componente 
Curricular

Previstas

Arte 1 266 33 12,4% 0 0,0% 27 10,2% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 1,9%
Ciências 1 324 3 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,9%
Ciências 2 58 4 6,9% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,4%

Ed. Física 1 262 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
Geografia 1 228 65 28,5% 10 4,4% 22 9,6% 23 10,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 4,4%
Geografia 2 169 5 3,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 3,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Hora da leitura 1 63 2 3,2% 0 0,0% 1 1,6% 1 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Hora da leitura 2 64 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%

História 1 258 15 5,8% 0 0,0% 3 1,2% 12 4,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
História 2 124 9 7,3% 0 0,0% 0 0,0% 5 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 3,2%
Inglês 1 48 12 25,0% 0 0,0% 12 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Inglês 2 219 117 53,4% 0 0,0% 1 0,5% 6 2,7% 109 49,8% 0 0,0% 1 0,5% 0 0,0%

Língua Portuguesa 1 262 19 7,3% 0 0,0% 4 1,5% 9 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,3%
Língua Portuguesa 2 62 37 59,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 35 56,5% 0 0,0% 2 3,2%
Língua Portuguesa 3 68 2 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 2 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 5 258 6 2,3% 0 0,0% 2 0,8% 4 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 6 128 4   4   0 0,0% 0 0,0%

Matemática 1 324 7 2,2% 0 0,0% 7 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 2 126 7 5,6% 0 0,0% 2 1,6% 4 3,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8%
Matemática 3 64 3 4,7% 0 0,0% 3 4,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 4 195 12 6,2% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 3,6%
Matemática 5 66 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,5%

Total 3636 363 10,0% 10 0,3% 84 2,3% 83 2,3% 109 3,0% 35 1,0% 1 0,0% 41 1,1%

EV15Total dos 
eventuais

EV1 EV13EV11 EV12EV5 EV10



74 

 

Segundo os dados da Tabela 11, com apenas 50 dias letivos transcorridos, ou 

seja, ainda no primeiro bimestre, tivemos já a atuação de 09 diferentes professores 

eventuais sendo que os professores eventuais EV1 e EV5 haviam ministrado, até então, 

aulas em praticamente todos os componentes curriculares, substituindo quase todos os 

professores titulares do período. Nesse período, somente não utilizou os serviços de 

algum professor eventual o professor titular da disciplina Inglês (Inglês1). 

A Tabela 12 analisada permite apontar que somente 03 professores do quadro de 

titulares não precisaram utilizar-se dos serviços dos professores eventuais e dos nove 

professores eventuais que atuaram no 1º bimestre, apenas cinco permaneceram, 

acrescidos de mais um professor eventual (EV10), porém a maioria das aulas ainda se 

concentrava em EV1 e EV5. Dentro desse período, a maioria dos professores titulares 

foi substituída, tendo sido para cada um deles utilizados os serviços de pelo menos dois 

professores eventuais.  

Os dados da Tabela 13 analisados permitem apontar que de todos os professores 

eventuais que atuaram até o 3º bimestre permaneceram apenas EV1, EV5, EV6 e EV10. 

Somaram-se a este grupo os professores eventuais EV11, EV12, EV13, EV14 e EV15. 

Contudo, a distribuição de aulas continuou centrada em EV1 e EV5, pois, EV11, EV12 

e EV13 substituindo professores titulares em licença ou afastamentos por períodos 

superiores a 15 dias. Este foi o bimestre de maior atuação de professores eventuais. 

Nele, apenas 02 componentes curriculares com professores titulares não utilizaram  

serviços dos professores eventuais. 

Nos dados da Tabela 14, referentes ao quarto bimestre, percebe-se, um alto 

índice de substituições. Os professores eventuais vieram substituir 20 dos 22 

professores titulares e mesmo assim, a ampla participação dos eventuais não foi 

suficiente pois, como veremos adiante, nesse bimestre o número de ocorrências de aulas 

vagas foi alto. Nesse momento, o professor eventual EV1, que até então havia 

ministrado um elevado número de aulas, praticamente deixou de atuar. 

 

2.4.  O não cumprimento do calendário escolar 
 

A ausência de cumprimento do calendário escolar, no que se refere às aulas, se 

deu pela presença de aulas vagas e pela existência de algumas situações criadas pela 

escola para não haver aulas, denominadas neste trabalho de situações diversas. 
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Pode-se nessas ocorrências ,aulas vagas e situações diversas, buscar um paralelo 

com as considerações de Hutmacher(1995) ao comentar a existência de um currículo 

oculto nas escolas quando afirma “é tudo o que acontece naturalmente na escola, o que 

há de mais evidente, de mais comum e tradicional, o que se tornou tão familiar que já 

não nos chama a atenção” ou pode-se também valer das considerações de Lima(2003) 

e acreditarmos que as ocorrências de aulas vagas e de situações diversas sejam uma 

simples expressão da existência das regras de organização não formais e informais 

difundidas pelo autor. 

Independente da justificativa utilizada (Hutmacher, Lima ou outros) para tais 

ocorrências - e o trabalho apresenta mais adiante que a quantidade de ocorrências foi 

significativa - constata-se a necessidade e a importância de estudos da instituição 

escolar, suas práticas, rotinas e agentes pois sem os referidos estudos facilmente 

seríamos levados a crer que a equipe gestora se omite ou se beneficia dessas situações 

ao passo que ela simplesmente pode não ter ciência de tais números; porém indiscutível 

é o fato dos alunos serem lesados com tal situação, no mínimo em quantidade de aulas.  

 

 

2.4.1.  Aulas Vagas 
 

 Assim como as aulas realizadas pelos professores titulares e as aulas ministradas 

pelos professores eventuais, as informações referentes às aulas vagas ocorridas estão 

organizadas e expressas nas tabelas 15, 16, 17, 18 e 19, detalhando sua incidência por 

componente curricular. 

 É importante ressaltar que, neste estudo, foram pesquisadas as formas com que a 

escola reorganiza-se frente à ausência do professor titular e, especialmente, na 

ocorrência de aulas vagas – não houve nem o professor titular nem o professor eventual 

– a escola deveria valer-se de outras formas previstas na legislação que repusessem as 

aulas e/ou os dias não letivos. Contudo, tal procedimento não foi observado durante 

todo o ano letivo. Foi observado também que, na grande maioria das aulas vagas os 

alunos ficavam no pátio, ociosos e inquietos visto que não houve nenhuma proposta 

para o preenchimento desse tempo com alguma atividade educativa. A disponibilização 

de equipamentos outros presentes na escola como biblioteca, sala de vídeo e informática 

também não foi observada durante o ano todo para esses episódios. 
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A tabela 15 apresenta o número de aulas vagas ocorridas durante o ano todo 

(801 ou 5,96%) bem como o número de aulas vagas ocorridas para cada professor 

titular. As quatro tabelas seguintes (16,17,18 e 19) apresentam o mesmo tipo de análise 

feita na tabela 15, porém, abrangem o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestres 

respectivamente.  

 

Tabela 15. Incidência de aulas vagas no período da manhã, por componente 
curricular, durante o ano todo 
  

  

Componente 
Curricular

Previstas

Arte 1 969 60 6,2%
Ciências 1 1201 36 3,0%
Ciências 2 232 9 3,9%

Ed. Física 1 962 49 5,1%
Geografia 1 865 33 3,8%
Geografia 2 594 42 7,1%

Hora da leitura 1 240 30 12,5%
Hora da leitura 2 253 31 12,3%

História 1 945 44 4,7%
História 2 468 52 11,1%
Inglês 1 168 4 2,4%
Inglês 2 788 61 7,7%

Língua Portuguesa 1 964 34 3,5%
Língua Portuguesa 2 238 14 5,9%
Língua Portuguesa 3 244 20 8,2%
Língua Portuguesa 4 168 0,0%
Língua Portuguesa 5 960 46 4,8%
Língua Portuguesa 6 312 16 5,1%

Matemática 1 1200 51 4,3%
Matemática 2 476 53 11,1%
Matemática 3 238 23 9,7%
Matemática 4 719 62 8,6%
Matemática 5 244 31 12,7%

Total 13448

Total de 
Vagas

801  
 

 A tabela 15 apresenta-nos o total de aulas vagas por componente curricular, 

durante todo o ano letivo, destacando que, salvo a professora identificada como Língua 

Portuguesa 4, todos os outros vinte e dois professores tiveram parte de suas aulas não 

dadas caracterizadas como aulas vagas, em menor ou maior quantidade. 

 Considero preocupante o fato de 06 professores titulares terem mais de 10% do 

total de suas aulas previstas caracterizadas como aulas vagas, da mesma forma que 

outros 04 professores titulares também aproximarem-se dos 10% de aulas vagas. 
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 A trajetória de ocorrências de aulas vagas em todos os componentes curriculares 

ao longo do ano é descrita na Figura 5. 

 

Figura 5. Ocorrência bimestral de aulas vagas no total de aulas previstas para o 
ano letivo 
 

9,7%7,9%

3,4%

2,5%

1° bim. 2° bim. 3° bim. 4° bim.
 

 

 A trajetória exclusivamente ascendente dos indicadores de ocorrência de aulas 

vagas sugere, inicialmente, que as medidas utilizadas pela escola para reorganizar-se 

frente às ausências dos professores titulares das disciplinas não foram eficientes. Por 

apresentarem crescimento quase que geométrico de aulas vagas, a análise sugere 

também que tal problema foi se agravando ao longo do ano contudo, não foi encontrado 

nenhum registro de utilização de outro recurso além do professor eventual. 
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Tabela 16. Incidência de aulas vagas no período da manhã, por componente 
curricular, durante o 1º bimestre (13/02 a 28/04) 
 

Componente 
Curricular

Previstas

Arte 1 238 2 0,8%
Ciências 1 301 6 2,0%
Ciências 2 62 3 4,8%

Ed. Física 1 238 11 4,6%
Geografia 1 223 1 0,4%
Geografia 2 141 0,0%

Hora da leitura 1 62 5 8,1%
Hora da leitura 2 65 11 16,9%

História 1 232 7 3,0%
História 2 117 2 1,7%
Inglês 1 40 0,0%
Inglês 2 189 6 3,2%

Língua Portuguesa 1 240 6 2,5%
Língua Portuguesa 2 62 3 4,8%
Língua Portuguesa 3 58 0,0%
Língua Portuguesa 4 124 0,0%
Língua Portuguesa 5 241 2 0,8%

Matemática 1 300 4 1,3%
Matemática 2 122 6 4,9%
Matemática 3 60 2 3,3%
Matemática 4 179 4 2,2%
Matemática 5 62 2 3,2%

Total 3356 83 2,5%

Total de 
Vagas

 
 

 Ao analisar separadamente os dados constantes da  tabela 16, verifica-se que no 

primeiro bimestre, quando tivemos 09 professores eventuais atuando, apenas 04 

professores titulares não apresentaram aulas vagas. Dois componentes curriculares, 

Educação Física 1 e Hora da Leitura 2, apresentaram uma quantidade de ocorrências de 

aulas vagas bem superior aos demais componentes curriculares. Contudo, deve-se 

ressalvar que no componente curricular Educação Física  permite-se apenas o professor 

eventual habilitado em Educação Física e, no componente curricular  Hora da Leitura 2, 

o ingresso do professor titular da disciplina se deu apenas na metade do bimestre 

(23/03). Nos demais componentes curriculares observa-se que houve um certo 

equilíbrio na ocorrência  de aulas vagas por professores. 
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Tabela 17. Incidência de aulas vagas no período da manhã, por componente 
curricular, durante o 2º bimestre (02/05 a 21/07) 
 

Componente 
Curricular

Previstas

Arte 1 233 5 2,1%
Ciências 1 288 6 2,1%
Ciências 2 56 0,0%

Ed. Física 1 232 1 0,4%
Geografia 1 212 0,0%
Geografia 2 139 24 17,3%

Hora da leitura 1 57 3 5,3%
Hora da leitura 2 66 4 6,1%

História 1 225 5 2,2%
História 2 116 9 7,8%
Inglês 1 40 4 10,0%
Inglês 2 187 7 3,7%

Língua Portuguesa 1 230 7 3,0%
Língua Portuguesa 2 56 2 3,6%
Língua Portuguesa 3 60 0,0%
Língua Portuguesa 4 44 0,0%
Língua Portuguesa 5 230 6 2,6%
Língua Portuguesa 6 68 0,0%

Matemática 1 288 7 2,4%
Matemática 2 114 11 9,6%
Matemática 3 58 0,0%
Matemática 4 172 6 3,5%
Matemática 5 57 4 7,0%

Total 3228 111 3,4%

Total de 
Vagas

 
 

A análise da Tabela 17 permite apontar que nesse bimestre, apesar do número de 

professores eventuais atuando ter sido reduzido, apenas 06 professores titulares não 

apresentaram aulas vagas. Observa-se, novamente, uma distribuição equilibrada das 

aulas vagas, exceto no caso de Geografia 2 cujo índice é muito superior aos demais. 

Nesse momento, ou seja, no segundo bimestre, aumenta o número de aulas vagas saindo 

das 83 ocorrências do primeiro bimestre e alcançando 111 ocorrências. 
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Tabela 18. Incidência de aulas vagas no período da manhã, por componente 
curricular, durante o 3º bimestre (24/07 a 29/09) 
 

Componente 
Curricular

Previstas

Arte 1 232 14 6,0%
Ciências 1 288 15 5,2%
Ciências 2 56 6 10,7%

Ed. Física 1 230 18 7,8%
Geografia 1 202 4 2,0%
Geografia 2 145 12 8,3%

Hora da leitura 1 58 14 24,1%
Hora da leitura 2 58 4 6,9%

História 1 230 20 8,7%
História 2 111 23 20,7%
Inglês 1 40 0,0%
Inglês 2 193 5 2,6%

Língua Portuguesa 1 232 12 5,2%
Língua Portuguesa 2 58 3 5,2%
Língua Portuguesa 3 58 6 10,3%
Língua Portuguesa 5 231 26 11,3%
Língua Portuguesa 6 116 12 10,3%

Matemática 1 288 17 5,9%
Matemática 2 114 15 13,2%
Matemática 3 56 4 7,1%
Matemática 4 173 24 13,9%
Matemática 5 59 2 3,4%

Total 3228 256 7,9%

Total de 
Vagas

 
 

Na Tabela 18 expõe-se que dentre todas as disciplinas, somente Inglês 1 não 

apresenta, aqui, aulas vagas e que, mais uma vez há o equilíbrio na distribuição das 

aulas vagas, porém, a quantidade de aulas, note-se, é bem maior em relação aos 

bimestres anteriores. É possível verificar, aqui, um aumento considerável no número de 

aulas vagas pois observou-se 83 ocorrências no primeiro bimestre, 111 no segundo 

bimestre e neste, 256 ocorrências. 
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Tabela 19. Incidência de aulas vagas no período da manhã, por componente 
curricular, durante o 4º bimestre (02/10 a 22/12) 
 

Componente 
Curricular

Previstas

Arte 1 266 39 14,7%
Ciências 1 324 9 2,8%
Ciências 2 58 0,0%

Ed. Física 1 262 19 7,3%
Geografia 1 228 28 12,3%
Geografia 2 169 6 3,6%

Hora da leitura 1 63 8 12,7%
Hora da leitura 2 64 12 18,8%

História 1 258 12 4,7%
História 2 124 18 14,5%
Inglês 1 48 0,0%
Inglês 2 219 43 19,6%

Língua Portuguesa 1 262 9 3,4%
Língua Portuguesa 2 62 6 9,7%
Língua Portuguesa 3 68 14 20,6%
Língua Portuguesa 5 258 12 4,7%
Língua Portuguesa 6 128 4 3,1%

Matemática 1 324 23 7,1%
Matemática 2 126 21 16,7%
Matemática 3 64 17 26,6%
Matemática 4 195 28 14,4%
Matemática 5 66 23 34,8%

Total 3636 351 9,7%

Total de 
Vagas

 
 

Na Tabela 19 verifica-se que os professores titulares das disciplinas Ciências 2 e 

Inglês 1 foram os únicos a não apresentar aulas vagas permanecendo o equilíbrio na 

distribuição das aulas, contudo, em quantidade até então não observadas, 351 ou 9,7% 

do total de aulas previstas para esse bimestre, que é o de encerramento do ano letivo. 

Foi o bimestre onde ocorreu o maior número de aulas vagas. 

2.4.2.  Situações Diversas 
 

 Aqui são elucidadas situações diversas daquelas ocorrências nas quais não houve 

o encontro professor e aluno, previsto na jornada de trabalho do professor, e oferecidas 

ao aluno como necessárias ao processo de ensino e aprendizagem daquele componente 

curricular. De modo mais simples, pode-se afirmar que são aquelas situações em que a 

escola registrou oficialmente a efetivação da aula, mas a mesma, por decisão da escola, 

não aconteceu. 
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 Ao longo do ano ocorreram dezessete diferentes situações diversas identificadas 

como DV e classificadas numericamente de DV1 a DV17,  estando presentes em todos 

os bimestres e consumindo aulas de praticamente todos os professores. Para melhor 

interpretação das informações, especifico quais foram essas situações: 

• DV1 – entrega do kit escolar 

• DV2 – planejamento escolar 

• DV3 – reunião pedagógica 

• DV4 – Conselho de Classe e Série do 1º bimestre 

• DV5 – complemento do Conselho de Classe e Série do 1º Bimestre 

• DV6 – reunião de pais 

• DV7 – limpeza da escola (apresentação da Escola da Família) 

• DV8 – reunião de pais dos alunos da 5ªC 

• DV9 – dispensados mais cedo (apenas 30 alunos na escola) 

• DV10 – jogo entre Brasil X Gana (pela Copa do Mundo de futebol) 

• DV11 – Pré Conselho + Conselho de Classe e Série do 2º Bimestre 

• DV12 – eleições nacionais (1º e 2º turnos) 

• DV13 – Conselho de Classe e Série do 3º Bimestre 

• DV14 – dispensados mais cedo (apenas 52 alunos na escola) 

• DV15 – Conselho de Classe e Série do 4º Bimestre 

• DV16 – campeonato interno de futsal 

• DV17 – organização de documentos, reunião pedagógica e almoço de 

confraternização 

É importante destacar que no início da pesquisa eu não imaginava que tais 

situações estivessem presentes na proporção apresentada, talvez por estarem diluídas na 

rotina escolar, talvez por apresentarem-se, na maioria das vezes, em situações que não 

se destacam como prejudiciais ao processo de ensino e aprendizagem. Contudo, não são 

esses os possíveis efeitos mostrados pela análise dos números. 

A tabela 20 apresenta o número de aulas utilizadas em situações diversas durante 

o ano todo (1916 ou 14,25%), apontando a ocorrência de um total de quinze destas 

situações diversas e em que quantidade cada uma dessas situações interferiu na atuação 

de cada um dos professores titulares. As quatro tabelas seguintes (21,22,23 e 24) 

apresentam o mesmo tipo de análise feita na tabela 20, porém, abrangem o primeiro, 

segundo, terceiro e quarto bimestres respectivamente. 
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Tabela 20. Incidência de situações diversas, por componente curricular, durante o ano todo 
 

Componente 
curricular Previstas

Arte 1 969 144 14,9% 3 0,3% 10 1,0% 3 0,3% 8 0,8% 3 0,3% 5 0,5% 1 0,1% 3 0,3% 1 0,1% 3 0,3% 24 2,5% 12 1,2% 13 1,3% 2 0,2% 18 1,9% 5 0,5% 30 3,1%
Ciências 1 1201 178 14,8% 2 0,2% 13 1,1% 3 0,2% 12 1,0% 3 0,2% 6 0,5% 1 0,1% 3 0,2% 1 0,1% 3 0,2% 31 2,6% 12 1,0% 18 1,5% 2 0,2% 24 2,0% 8 0,7% 36 3,0%
Ciências 2 232 28 12,1% 0 0,0% 2 0,9% 0 0,0% 4 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,7% 0 0,0% 4 1,7% 0 0,0% 6 2,6% 2 0,9% 6 2,6%

Ed. Física 1 962 139 14,4% 3 0,3% 10 1,0% 3 0,3% 10 1,0% 2 0,2% 4 0,4% 1 0,1% 0 0,0% 1 0,1% 2 0,2% 23 2,4% 12 1,2% 14 1,5% 2 0,2% 18 1,9% 4 0,4% 30 3,1%
Geografia 1 865 124 14,3% 2 0,2% 11 1,3% 2 0,2% 11 1,3% 0 0,0% 4 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20 2,3% 10 1,2% 14 1,6% 1 0,1% 17 2,0% 5 0,6% 27 3,1%
Geografia 2 594 94 15,8% 2 0,3% 4 0,7% 3 0,5% 4 0,7% 2 0,3% 5 0,8% 1 0,2% 0 0,0% 1 0,2% 2 0,3% 17 2,9% 8 1,3% 9 1,5% 2 0,3% 11 1,9% 4 0,7% 19 3,2%

Hora da leitura 1 240 28 11,7% 0 0,0% 2 0,8% 0 0,0% 2 0,8% 1 0,4% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 4 1,7% 0 0,0% 3 1,3% 0 0,0% 6 2,5% 2 0,8% 6 2,5%
Hora da leitura 2 253 33 13,0% 1 0,4% 3 1,2% 0 0,0% 2 0,8% 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,4% 2 0,8% 4 1,6% 0 0,0% 5 2,0% 2 0,8% 7 2,8%

História 1 945 144 15,2% 3 0,3% 8 0,8% 3 0,3% 9 1,0% 0 0,0% 5 0,5% 1 0,1% 3 0,3% 1 0,1% 3 0,3% 26 2,8% 10 1,1% 15 1,6% 2 0,2% 19 2,0% 7 0,7% 29 3,1%
História 2 468 76 16,2% 3 0,6% 7 1,5% 2 0,4% 9 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 11 2,4% 10 2,1% 9 1,9% 1 0,2% 7 1,5% 0 0,0% 17 3,6%
Inglês 1 168 14 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,6% 4 2,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 2,4% 1 0,6% 4 2,4%
Inglês 2 788 112 14,2% 2 0,3% 6 0,8% 2 0,3% 6 0,8% 3 0,4% 4 0,5% 1 0,1% 2 0,3% 1 0,1% 3 0,4% 21 2,7% 6 0,8% 9 1,1% 2 0,3% 16 2,0% 6 0,8% 22 2,8%

Língua Portuguesa 1 964 131 13,6% 2 0,2% 8 0,8% 2 0,2% 8 0,8% 0 0,0% 6 0,6% 0 0,0% 3 0,3% 0 0,0% 3 0,3% 23 2,4% 8 0,8% 14 1,5% 1 0,1% 20 2,1% 5 0,5% 28 2,9%
Língua Portuguesa 2 238 31 13,0% 0 0,0% 2 0,8% 0 0,0% 2 0,8% 0 0,0% 2 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,7% 4 1,7% 4 1,7% 0 0,0% 4 1,7% 1 0,4% 8 3,4%
Língua Portuguesa 3 244 32 13,1% 0 0,0% 2 0,8% 0 0,0% 2 0,8% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8% 6 2,5% 4 1,6% 2 0,8% 0 0,0% 4 1,6% 1 0,4% 8 3,3%
Língua Portuguesa 4 168 13 7,7% 0 0,0% 4 2,4% 0 0,0% 4 2,4% 1 0,6% 4 2,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 5 960 123 12,8% 1 0,1% 9 0,9% 1 0,1% 9 0,9% 1 0,1% 5 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 21 2,2% 8 0,8% 14 1,5% 0 0,0% 20 2,1% 5 0,5% 28 2,9%
Língua Portuguesa 6 312 46 14,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,3% 11 3,5% 0 0,0% 8 2,6% 0 0,0% 12 3,8% 2 0,6% 12 3,8%

Matemática 1 1200 175 14,6% 3 0,3% 12 1,0% 3 0,3% 12 1,0% 0 0,0% 6 0,5% 1 0,1% 3 0,3% 1 0,1% 3 0,3% 31 2,6% 12 1,0% 18 1,5% 2 0,2% 24 2,0% 8 0,7% 36 3,0%
Matemática 2 476 76 16,0% 2 0,4% 6 1,3% 2 0,4% 6 1,3% 0 0,0% 3 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 15 3,2% 6 1,3% 9 1,9% 1 0,2% 9 1,9% 2 0,4% 15 3,2%
Matemática 3 238 34 14,3% 0 0,0% 4 1,7% 0 0,0% 4 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,7% 4 1,7% 4 1,7% 0 0,0% 4 1,7% 2 0,8% 8 3,4%
Matemática 4 719 109 15,2% 3 0,4% 7 1,0% 3 0,4% 7 1,0% 2 0,3% 5 0,7% 1 0,1% 0 0,0% 1 0,1% 2 0,3% 18 2,5% 8 1,1% 12 1,7% 2 0,3% 14 1,9% 2 0,3% 22 3,1%
Matemática 5 244 32 13,1% 0 0,0% 2 0,8% 0 0,0% 1 0,4% 2 0,8% 2 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8% 6 2,5% 0 0,0% 3 1,2% 0 0,0% 6 2,5% 2 0,8% 6 2,5%

Total 13448 1916 14,2% 32 0,2% 132 1,0% 32 0,2% 132 1,0% 21 0,2% 68 0,5% 8 0,1% 17 0,1% 8 0,1% 32 0,2% 330 2,5% 136 1,0% 200 1,5% 20 0,1% 268 2,0% 76 0,6% 404 3,0%

Total de 
diversas

DV1 DV2 DV3 DV4 DV5 DV6 DV7 DV8 DV9 DV10 DV11 DV16 DV17DV12 DV13 DV14 DV15
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As situações diversas consumiram 1916 aulas ou 14,25% do total de aulas 

previstas para o ano todo nas doze turmas pesquisadas. Afetaram todos os professores 

em intensidades que variaram de 13 a 178 aulas, lembrando que tais situações ocorriam 

em dias que muitas vezes não coincidiam com a atuação de um professor que ministrava 

aulas um ou dois dias por semana, daí também essa possibilidade de variação. 

 A presença desse total de aulas consumidas em situações diversas caracteriza 

falta de planejamento, planejamento mal feito ou realização de ações e medidas não 

oficiais de organização interna? A Figura 6 descreve bimestralmente a trajetória de 

ocorrências de situações diversas em todos os componentes curriculares ao longo do 

ano letivo. 

 

Figura 6. Ocorrência bimestral de situações diversas no total de aulas previstas 
para o ano letivo 
 

9,4%

28,5%

7,7%

9,8%

1° bim. 2° bim. 3° bim. 4° bim.
 

 

 

Chama a atenção o fato de que nos três primeiros bimestres os índices, mesmo 

sendo altos, mantiveram-se praticamente estáveis; contudo no quarto bimestre o valor 

alcança cerca do triplo. Ao observar, posteriormente, quais foram os motivos que 

justificaram essas ocorrências, fica clara a predominância de todo tipo de ação em 

detrimento da situação pedagógica de sala de aula. 
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Tabela 21. Incidência de situações diversas, por componente curricular, durante o 
1º bimestre (13/02 a 28/04) 
 

Componente 
curricular Previstas

Arte 1 238 24 10,1% 3 1,3% 10 4,2% 3 1,3% 8 3,4%
Ciências 1 301 30 10,0% 2 0,7% 13 4,3% 3 1,0% 12 4,0%
Ciências 2 62 6 9,7% 0,0% 2 3,2% 0,0% 4 6,5%

Ed. Física 1 238 26 10,9% 3 1,3% 10 4,2% 3 1,3% 10 4,2%
Geografia 1 223 26 11,7% 2 0,9% 11 4,9% 2 0,9% 11 4,9%
Geografia 2 141 13 9,2% 2 1,4% 4 2,8% 3 2,1% 4 2,8%

Hora da leitura 1 62 4 6,5% 0,0% 2 3,2% 0,0% 2 3,2%
Hora da leitura 2 65 6 9,2% 1 1,5% 3 4,6% 0,0% 2 3,1%

História 1 232 23 9,9% 3 1,3% 8 3,4% 3 1,3% 9 3,9%
História 2 117 21 17,9% 3 2,6% 7 6,0% 2 1,7% 9 7,7%
Inglês 1 40
Inglês 2 189 16 8,5% 2 1,1% 6 3,2% 2 1,1% 6 3,2%

Língua Portuguesa 1 240 20 8,3% 2 0,8% 8 3,3% 2 0,8% 8 3,3%
Língua Portuguesa 2 62 4 6,5% 0,0% 2 3,2% 0,0% 2 3,2%
Língua Portuguesa 3 58 4 6,9% 0,0% 2 3,4% 0,0% 2 3,4%
Língua Portuguesa 4 124 8 6,5% 0,0% 4 3,2% 0,0% 4 3,2%
Língua Portuguesa 5 241 20 8,3% 1 0,4% 9 3,7% 1 0,4% 9 3,7%

Matemática 1 300 30 10,0% 3 1,0% 12 4,0% 3 1,0% 12 4,0%
Matemática 2 122 16 13,1% 2 1,6% 6 4,9% 2 1,6% 6 4,9%
Matemática 3 60 8 13,3% 0,0% 4 6,7% 0,0% 4 6,7%
Matemática 4 179 20 11,2% 3 1,7% 7 3,9% 3 1,7% 7 3,9%
Matemática 5 62 3 4,8% 0,0% 2 3,2% 0,0% 1 1,6%

Total 3356 328 9,8% 32 1,0% 132 3,9% 32 1,0% 132 3,9%

DV4Total de 
diversas

DV1 DV2 DV3

 
 

Na Tabela 21 é possível verificar que as situações diversas atingem praticamente 

todos os professores titulares e tiveram  em comum o fato de  que poderiam ter sido 

evitadas ou foram feitas de forma irregular como, por exemplo: 

DV1 – A entrega do Kit escolar (bolsa contendo cadernos, canetas, lápis e outros 

materiais escolares) poderia ter sido realizada pelos funcionários na saída do 

período. 

DV2 – O planejamento escolar estava previsto no calendário escolar como dia 

letivo, portanto, com a presença de alunos, fato esse que não ocorreu. Poderia ser 

feito dias antes do início do ano letivo por se tratar de planejamento porém, sem 

a presença de alunos não poderia ser computado como dia letivo. 

DV3 – O assunto dessa reunião pedagógica poderia ter sido discutido no 

planejamento escolar. 

DV4 – A realização do Conselho de Classe e Série, assim como o planejamento 

escolar, foi previsto como dia letivo. Contudo, também nesse caso não houve 

presença de alunos. 
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Tabela 22. Incidência de situações diversas, por componente curricular, durante o 
2º bimestre (02/05 a 21/07) 
 

Componente 
curricular

Previstas

Arte 1 233 22 9,4% 3 1,3% 5 2,1% 1 0,4% 3 1,3% 1 0,4% 3 1,3% 6 2,6%
Ciências 1 288 26 9,0% 3 1,0% 6 2,1% 1 0,3% 3 1,0% 1 0,3% 3 1,0% 9 3,1%
Ciências 2 56 2 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 3,6%

Ed. Física 1 232 17 7,3% 2 0,9% 4 1,7% 1 0,4% 0,0% 1 0,4% 2 0,9% 7 3,0%
Geografia 1 212 10 4,7% 0,0% 4 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6 2,8%
Geografia 2 139 15 10,8% 2 1,4% 5 3,6% 1 0,7% 0,0% 1 0,7% 2 1,4% 4 2,9%

Hora da leitura 1 57 3 5,3% 1 1,8% 1 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1 1,8% 0,0%
Hora da leitura 2 66 3 4,5% 0,0% 1 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 3,0%

História 1 225 21 9,3% 0,0% 5 2,2% 1 0,4% 3 1,3% 1 0,4% 3 1,3% 8 3,6%
História 2 116 7 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7 6,0%
Inglês 1 40 1 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 2,5% 0,0%
Inglês 2 187 20 10,7% 3 1,6% 4 2,1% 1 0,5% 2 1,1% 1 0,5% 3 1,6% 6 3,2%

Língua Portuguesa 1 230 18 7,8% 0,0% 6 2,6% 0,0% 3 1,3% 0,0% 3 1,3% 6 2,6%
Língua Portuguesa 2 56 2 3,6% 0,0% 2 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Língua Portuguesa 3 60 5 8,3% 1 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 3,3% 2 3,3%
Língua Portuguesa 4 44 5 11,4% 1 2,3% 4 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Língua Portuguesa 5 230 13 5,7% 1 0,4% 5 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1 0,4% 6 2,6%
Língua Portuguesa 6 68 3 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1 1,5% 2 2,9%

Matemática 1 288 23 8,0% 0,0% 6 2,1% 1 0,3% 3 1,0% 1 0,3% 3 1,0% 9 3,1%
Matemática 2 114 9 7,9% 0,0% 3 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6 5,3%
Matemática 3 58 2 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2 3,4%
Matemática 4 172 16 9,3% 2 1,2% 5 2,9% 1 0,6% 0,0% 1 0,6% 2 1,2% 5 2,9%
Matemática 5 57 7 12,3% 2 3,5% 2 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2 3,5% 1 1,8%

Total 3228 250 7,7% 21 0,7% 68 2,1% 8 0,2% 17 0,5% 8 32 1,0% 96 3,0%

DV8 DV9 DV10 DV11Total de 
diversas

DV5 DV6 DV7

 
 

A Tabela 22 traz dados com análises apontando que em relação ao 1º bimestre 

diminuiu o número de aulas consumidas por situações diversas, porém, se no 1º 

bimestre ocorreram 04 situações, no 2º bimestre, chegaram a 07 diferentes situações 

diversas e tiveram em comum o fato de que poderiam ser evitadas ou foram realizadas 

de forma irregular como, por exemplo: 

DV5 – O complemento do Conselho de Classe e Série do 1º bimestre aconteceu 

porque os dois dias utilizados para o mesmo não foram suficientes para isso e 

novamente,não havia presença de alunos. Foram dispensados. 

DV6 – A realização da reunião de pais também, segundo o calendário escolar, 

ocorre em um dia letivo. O que se observou foi a presença de um número bem 

reduzido de alunos. 

DV7 – Para a apresentação de um evento da Escola da Família, no dia 

seguinte,não era necessária a limpeza da escola em horário de aula. Os alunos 

foram dispensados.  

DV8 – A realização de uma reunião para os pais dos alunos de uma única sala 

em data diferente das demais não era necessária.   

DV9 – O comparecimento de apenas 30 alunos na escola, numa sexta-feira, pós 

feriado demonstra falta de planejamento uma vez que tal situação era previsível. 
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DV10 – O jogo entre Brasil e Gana pela Copa do Mundo de futebol 

proporcionou a dispensa antecipada de todos os alunos porém, não foi 

compensado e nem utilizado como tema de discussões por exemplo.  

DV11 – Esta situação envolveu um Pré Conselho - cuja validade e eficácia são 

questionáveis - e um Conselho de Classe e Série. Utilizou- se 4 vezes mais 

tempo do que o previsto, o que também é intrigante. 

 
 
Tabela 23. Incidência de situações diversas, por componente curricular, durante o 
3º bimestre (24/07 a 29/09) 
 

Componente 
curricular

Previstas

Arte 1 232 24 10,3% 18 7,8% 6 2,6%
Ciências 1 288 28 9,7% 22 7,6% 6 2,1%
Ciências 2 56 2 3,6% 2 3,6% 0,0%

Ed. Física 1 230 22 9,6% 16 7,0% 6 2,6%
Geografia 1 202 19 9,4% 14 6,9% 5 2,5%
Geografia 2 145 17 11,7% 13 9,0% 4 2,8%

Hora da leitura 1 58 4 6,9% 4 6,9% 0,0%
Hora da leitura 2 58 5 8,6% 4 6,9% 1 1,7%

História 1 230 23 10,0% 18 7,8% 5 2,2%
História 2 111 9 8,1% 4 3,6% 5 4,5%
Inglês 1 40 4 10,0% 4 10,0% 0,0%
Inglês 2 193 18 9,3% 15 7,8% 3 1,6%

Língua Portuguesa 1 232 21 9,1% 17 7,3% 4 1,7%
Língua Portuguesa 2 58 6 10,3% 4 6,9% 2 3,4%
Língua Portuguesa 3 58 6 10,3% 4 6,9% 2 3,4%
Língua Portuguesa 5 231 19 8,2% 15 6,5% 4 1,7%
Língua Portuguesa 6 116 9 7,8% 9 7,8% 0,0%

Matemática 1 288 28 9,7% 22 7,6% 6 2,1%
Matemática 2 114 12 10,5% 9 7,9% 3 2,6%
Matemática 3 56 4 7,1% 2 3,6% 2 3,6%
Matemática 4 173 17 9,8% 13 7,5% 4 2,3%
Matemática 5 59 5 8,5% 5 8,5% 0,0%

Total 3228 302 9,4% 234 7,2% 68 2,1%

DV11 DV12Total de 
diversas

 
 

Os dados da Tabela  23 permitem destacar que novamente as ocorrências de 

situações diversas, mesmo sendo apenas duas, atingiu todos os professores titulares das 

disciplinas e tiveram em comum o fato de terem sido realizadas de forma irregular: 

      DV11 – Esta situação envolveu um Pré Conselho - cuja validade e eficácia são 

questionáveis - e um Conselho de Classe e Série. Utilizou- se 4 vezes mais tempo do 

que o previsto, o que também é intrigante. Apresenta-se também nesse bimestre 
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simplesmente porque o período que ocorreu encontra-se parte no segundo e parte no 

terceiro bimestre. 

  DV12 – A realização de eleições nacionais (1º ou 2º turno)  é de amplo e 

antecipado conhecimento de todos, o que permitiria,com certeza, a elaboração de 

estratégias para a compensação desse dia. Não foi compensado. 

 
Tabela 24. Incidência de situações diversas, por componente curricular, durante o 
4º bimestre (02/10 a 22/12) 
 

Componente 
curricular

Previstas

Arte 1 266 74 27,8% 6 2,3% 13 4,9% 2 0,8% 18 6,8% 5 1,9% 30 11,3%
Ciências 1 324 94 29,0% 6 1,9% 18 5,6% 2 0,6% 24 7,4% 8 2,5% 36 11,1%
Ciências 2 58 18 31,0% 0,0% 4 6,9% 0,0% 6 10,3% 2 3,4% 6 10,3%

Ed. Física 1 262 74 28,2% 6 2,3% 14 5,3% 2 0,8% 18 6,9% 4 1,5% 30 11,5%
Geografia 1 228 69 30,3% 5 2,2% 14 6,1% 1 0,4% 17 7,5% 5 2,2% 27 11,8%
Geografia 2 169 49 29,0% 4 2,4% 9 5,3% 2 1,2% 11 6,5% 4 2,4% 19 11,2%

Hora da leitura 1 63 17 27,0% 0,0% 3 4,8% 0,0% 6 9,5% 2 3,2% 6 9,5%
Hora da leitura 2 64 19 29,7% 1 1,6% 4 6,3% 0,0% 5 7,8% 2 3,1% 7 10,9%

História 1 258 77 29,8% 5 1,9% 15 5,8% 2 0,8% 19 7,4% 7 2,7% 29 11,2%
História 2 124 39 31,5% 5 4,0% 9 7,3% 1 0,8% 7 5,6% 0,0% 17 13,7%
Inglês 1 48 9 18,8% 0,0% 0,0% 0,0% 4 8,3% 1 2,1% 4 8,3%
Inglês 2 219 58 26,5% 3 1,4% 9 4,1% 2 0,9% 16 7,3% 6 2,7% 22 10,0%

Língua Portuguesa 1 262 72 27,5% 4 1,5% 14 5,3% 1 0,4% 20 7,6% 5 1,9% 28 10,7%
Língua Portuguesa 2 62 19 30,6% 2 3,2% 4 6,5% 0,0% 4 6,5% 1 1,6% 8 12,9%
Língua Portuguesa 3 68 17 25,0% 2 2,9% 2 2,9% 0,0% 4 5,9% 1 1,5% 8 11,8%
Língua Portuguesa 5 258 71 27,5% 4 1,6% 14 5,4% 0,0% 20 7,8% 5 1,9% 28 10,9%
Língua Portuguesa 6 128 34 26,6% 0,0% 8 6,3% 0,0% 12 9,4% 2 1,6% 12 9,4%

Matemática 1 324 94 29,0% 6 1,9% 18 5,6% 2 0,6% 24 7,4% 8 2,5% 36 11,1%
Matemática 2 126 39 31,0% 3 2,4% 9 7,1% 1 0,8% 9 7,1% 2 1,6% 15 11,9%
Matemática 3 64 20 31,3% 2 3,1% 4 6,3% 0,0% 4 6,3% 2 3,1% 8 12,5%
Matemática 4 195 56 28,7% 4 2,1% 12 6,2% 2 1,0% 14 7,2% 2 1,0% 22 11,3%
Matemática 5 66 17 25,8% 0,0% 3 4,5% 0,0% 6 9,1% 2 3,0% 6 9,1%

Total 3636 1036 28,5% 68 1,9% 200 5,5% 20 0,6% 268 7,4% 76 2,1% 404 11,1%

Total de 
diversas

DV16 DV17DV12 DV13 DV14 DV15

 
 

Pelos dados da Tabela 24 verifica-se que novamente as ocorrências de situações 

diversas atingiu todos os professores titulares das disciplinas, foi o bimestre onde houve 

a maior quantidade de aulas consumidas por situações diversas, 1036 no total e tiveram 

em comum o fato de que também poderiam ser evitadas ou aconteceram de forma 

irregular: 

DV12 – A realização de eleições nacionais (1º ou 2º turno)  é de amplo e antecipado 

conhecimento de todos, o que permitiria,com certeza, a elaboração de estratégias 

para a compensação desse dia. Não foi compensado. 

DV13 – O Conselho de Classe e Série do 3º bimestre durou 4 vezes mais tempo do 

que o previsto, assim como o do 2º bimestre. 

       DV14 – O comparecimento de apenas 52 alunos na escola, numa sexta-feira, pós 

feriado demonstra mais uma vez, a falta de planejamento uma vez que tal situação era 

previsível. 
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        DV15 – O Conselho de Classe e Série do 4º bimestre durou 4 vezes mais tempo do 

que o previsto, assim como os do 2º e do 3º bimestre. 

        DV16 – A realização de um campeonato interno de futsal, nessas datas, não estava 

previsto no planejamento. 

         DV17 – Datas para a organização de documentos, reunião pedagógica e almoço de 

confraternização não estavam previstas no calendário escolar. 

2.5. Justificativas utilizadas para as ausências dos professores 
 

 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 legalmente muitas possibilidades 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. 

 O Quadro 3 organiza algumas informações que nos permitem uma análise inicial 

sobre os tipos de afastamentos utilizados pelos professores durante o período da 

pesquisa para justificarem suas ausências, a fundamentação legal das mesmas, seu 

limite de incidência, documentação necessária para sua solicitação e conseqüências 

financeiras e de carreira. Todas as ocorrências apresentadas no campo “ motivo da falta” 

são descritas de forma mais detalhada no anexo 9. 
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Quadro 3: Justificativas legais efetivamente utilizadas para as ausências dos 
professores durante o ano  

Conseqüências Nº. Motivo da 
Falta 

Limite Fundamentação 
Legal 

Documentação 
necessária Desconto Freqüência

01 Abonada 6 por ano, 
não 
excedendo 
01 ao mês 

Titular 
Lei 10.261 
Não titular 
Lei 500/74 

Requerimento 
interno 

Nenhum Efetivo 
exercício 

02 Afastamento 
para a 
coordenação 

Sem Limite. Resolução SE 
66/06.  
LC 836/97 

03 anos de 
efetivo 
exercício no 
magistério 
publico oficial. 

Nenhum Nenhuma 

03 Afastamento 
para a vice 
direção 

Sem Limite Lei 444/85 05 anos de 
efetivo 
exercício no 
magistério 
publico oficial 
mais curso de 
Pedagogia. 

Nenhum Nenhuma 

04  Afastamento 
para o Centro 
de Línguas. 

Sem Limite Resolução 91/05 Licenciatura 
Plena em 
Letras 

Nenhum Nenhuma 

05 Bloqueadas  Lei 10.261/68    
( Posse e 
exercício) 

Solicitação ao 
Diretor mais 
Publicação em 
D.O. 

  

06  Doar Sangue 03 ao ano 
com 
intervalo de 
45 dias 

Titular Lei 
10261/68 
Não Titular Lei 
500/74 

Comprovante 
de Doação 
apresentado no 
1 dia em que 
comparecer ao 
serviço. 

Nenhum Efetivo 
Exercício. 

07 Dentista Sem Limite Decreto 
883/2000 

Atestado 
Medico. 

Nenhum Nenhuma 

08 Escolha de 
cargo 

O dia Lei 10.261.68 Publicação em 
D.O. 

Nenhum Nenhuma 

09 Eleições 
Sindicais 
(Candidato) 

Em função 
da 
programação 
de eventos 
oficial do 
sindicato 
publicada 
em D.O. 

Em função da 
programação de 
eventos oficial 
do sindicato 
publicada em 
D.O. 

Comprovante 
do Sindicato 
mais 
Publicação do 
D.O. 

Nenhum Efetivo 
Exercício 

10 Falta/aula Depende da 
jornada 
diária do 
professor. 

Decreto 
39931/95 
L.C. 883/2000 

Controle 
interno (livro 
ponto). 

Depende 
da 
jornada 
diária do 
professor.

Depende da 
jornada 
diária do 
professor. 
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Conseqüências Nº. Motivo da 
Falta 

Limite Fundamentação 
Legal 

Documentação 
necessária Desconto Freqüência

11 Falta Médica Sem Limite Decreto 
883/2000 

Atestado 
Medico. 

Nenhum Nenhuma 

12 Falta 
Justificada 

24 por ano 
sendo 12 
justificadas 
pelo Diretor 
e 12 
justificadas 
pelo 
Dirigente. 

Titular Lei 
10261/68 
Não Titular Lei 
500/74 

Requerimento 
interno 

Salário 
do dia 

Ausência 
para todos 
os efeitos. 

13 Licença 
Gestante 

Sem limite Lei 10.261/68 Atestado 
Medico 
especificando a 
quantidade de 
dias. 

Nenhum Nenhum 

14 Licença 
Saúde 

Sem limite Lei 10.261/68 Atestado 
Medico 
especificando a 
quantidade de 
dias. 

Nenhum Nenhum 

15 Não 
Atribuídas 

Cronograma 
de 
Atribuição 

Resolução 90/05    

16 Orientação 
Técnica 

Sem limite Resolução 62/05 Publicação em 
D.O. 

Nenhum Nenhum 

17 Representante 
Escolar 

Em função 
da 
programação 
de eventos 
oficial do 
sindicato 
publicada 
em D.O. 

Em função da 
programação de 
eventos oficial 
do sindicato 
publicada em 
D.O. 

Comprovante 
do Sindicato 
mais 
Publicação do 
D.O. 

Nenhum Efetivo 
Exercício 

18 T.R.E. 
(Trabalhar 
nas Eleições) 

Depende da 
Publicação 

Cada eleição é 
publicado um 
Decreto em D.O. 

Cópia do D.O. Nenhum Efetivo 
Exercício 

 

 

A análise desse quadro permite apontar que o professor titular de cargo e o não 

titular de cargo possuem algumas possibilidades e quantidades de afastamentos em 

comum. Do mesmo modo pode-se apontar que o titular de cargo e o não titular de cargo 

fazem uso de praticamente o mesmo tipo de solicitação dos afastamentos. Ambos 

recebem praticamente os mesmos descontos financeiros. Deve-se considerar que, em 
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média o valor de uma hora aula gira em torno de 7,0020 reais e que um professor pode 

efetuar no máximo 8 aulas por dia. Além disso, o professor titular de cargo 

(concursado) tem a licença prêmio21 e o bônus merecimento22 como atrativos para não 

se ausentar da sala de aula, enquanto os não titulares de cargo têm apenas o bônus 

merecimento. Assim todos são induzidos a utilizarem as possibilidades legais de 

afastamento. 

O instrumento de coleta de informações utilizado nesta pesquisa permitiu 

também registrar as justificativas utilizadas pelos professores para as suas ausências em 

sala de aula. Portanto, os números aqui expressos representam a soma das aulas 

ministradas por professores eventuais somado às aulas vagas em cada componente 

curricular. Não são computadas as aulas consumidas em situações diversas, pois estas 

são as justificadas pela escola, uma vez que tais situações foram organizadas por ela. 

 O procedimento para a coleta dessas informações, descritas anteriormente, 

permitiu o registro de 2868 ocorrências, o que representa, se não a totalidade destas, 

algo muito próximo disso. Tais ocorrências foram reunidas em dezenove diferentes 

modalidades de justificativas, as quais foram identificadas por meio de legenda, sendo 

elas: 

• A – abonada 

• AC – acerto caseiro 

• AF – afastamentos 

• BL – bloqueadas 

• DESC – desconhecidas 

• DS – doar sangue 

• DT – dentista 

• EC – escolha de cargo 

• ES – eleição sindical 

• FA – falta aula 

• FM – falta médica 

• J – justificada 
                                                 
20 Valor aproximado de uma hora aula paga ao professor de educação básica nível II (PEB II). 
21 Prêmio por assiduidade, concedido aos docentes (titulares de cargo) a cada cinco anos de exercício 
ininterruptos, em que não haja sofrido qualquer penalidade administrativa. Consiste em um período de 90 
dias de licença que podem ser usufruídos de uma só vez ou em parcelas não inferiores a 30 dias. 
22 Valor pago aos docentes (titulares de cargo ou não) em função principalmente de sua freqüência 
durante o ano letivo. Não é um prêmio permanente para os docentes, pois necessita a cada ano de 
legislação que própria que o regulamente. 
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• LG – licença gestante 

• LS – licença saúde 

• NA – não atribuídas 

• OT – orientação técnica 

• PY – Playcenter 

• S – sindicato (representante escolar) 

• TRE – trabalho nos eleições 

 

Algumas considerações são necessárias para melhor compreensão dessas 

justificativas como, por exemplo, o fato de que das dezenove modalidades apresentadas, 

dezesseis delas possuem amparo legal, conforme apresentado, e salvo a modalidade 

“justificada” que remete a descontos financeiros imediatos, as demais praticamente não 

alteram rendimentos financeiros, nem evolução na carreira, demonstrando assim 

coincidência ou conhecimento da legislação vigente. 

Situações como “desconhecidas” são aquelas nas quais não foi possível 

descobrir a justificativa utilizada pelo professor para sua ausência. Representam 25% do 

total de ocorrências presentes. As presenças de “acerto caseiro” são aquelas em que o 

professor e diretor estão cientes que uma aula ou um conjunto de aulas  será 

oficialmente registrada como dadas, porém, na realidade, os alunos ficarão no pátio,em 

aula vaga, visto que como não é um afastamento amparado legalmente também não é 

possível a utilização de um professor eventual. 

Ao citar “Playcenter”, refiro-me à realização de excursão ao referido parque. Em 

tal excursão houve a participação de no máximo 25% dos alunos da escola e, o restante 

dos alunos não compareceu nesse dia. Os professores que acompanham os alunos nesse 

tipo de atividade excedem em muito seu horário de trabalho o que lhes proporciona 

saldo de aulas para ser utilizado futuramente. No acerto caseiro apenas professor e 

diretor estão cientes da não realização das aulas porém, na situação da excursão 

professores, alunos, direção e pais estão cientes de que em prol de uma atividade - até 

pode ser questionada quanto à sua validade no processo educativo - simplesmente 

aceitem-na pois já está incorporada ao ano letivo. Tais situações confirmam mais uma 

vez a existência de ações internas que alteram a rotina escolar, não são oficialmente 

registradas e possivelmente trazem conseqüências para a equipe gestora, pois estariam, 

a principio, incorrendo numa situação ilegal: o cumprimento da quantidade mínima de 
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horas aula previstas e trazem conseqüências para o processo de ensino e aprendizagem 

pelo simples fato de que a aula não aconteceu; tem-se tratado de um simples passeio. 

O instrumento de coleta de dados possibilitou também fazer o registro das 

justificativas para as ausências dos professores titulares durante o ano letivo (2868 ou 

21,31%) expressas nas aulas vagas e na utilização de professores eventuais, além de 

apresentar quais e em que quantidade cada tipo de justificativa foi utilizada por cada 

professor. Estes números estão descritos na tabela 25. As quatro tabelas seguintes 

(26,27,28 e 29) apresentam o mesmo tipo de análise feita na tabela 25, porém, abrangem 

o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestres respectivamente. 
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Tabela 25. Justificativas das ausências dos professores, por componente curricular, durante o ano todo 
 

Componente 
curricular

Previstas

Arte 1 969 264 27,2% 32 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 28 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 16 1,7% 95 9,8% 0 0,0% 0 0,0% 66 6,8% 0 0,0% 5 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 22 2,3%
Ciências 1 1201 60 5,0% 24 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 24 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ciências 2 232 34 14,7% 6 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 12 5,2% 10 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Ed. Física 1 962 110 11,4% 28 2,9% 1 0,1% 29 3,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,4% 4 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 20 2,1% 4 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 19 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Geografia 1 865 370 42,8% 11 1,3% 19 2,2% 327 37,8% 0 0,0% 2 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 5 0,6%
Geografia 2 594 100 16,8% 24 4,0% 0 0,0% 1 0,2% 0 0,0% 35 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 1,0% 13 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 16 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 5 0,8%

Hora da leitura 1 240 56 23,3% 5 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 18 7,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 19 7,9% 3 1,3% 2 0,8% 0 0,0% 3 1,3%
Hora da leitura 2 253 52 20,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 21 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 27 10,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

História 1 945 104 11,0% 24 2,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 45 4,8% 0 0,0% 0 0,0% 5 0,5% 4 0,4% 9 1,0% 5 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 0,5% 0 0,0% 7 0,7% 0 0,0%
História 2 468 87 18,6% 0 0,0% 3 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 66 14,1% 0 0,0% 0 0,0% 5 1,1% 0 0,0% 8 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Inglês 1 168 16 9,5% 8 4,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 2,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 2,4%
Inglês 2 788 386 49,0% 20 2,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 16 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 0,9% 11 1,4% 0 0,0% 330 41,9% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Lingua Portuguesa 1 964 426 44,2% 12 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 43 4,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,4% 5 0,5% 0 0,0% 6 0,6% 350 36,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 0,6%
Lingua Portuguesa 2 238 115 48,3% 8 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8% 2 0,8% 0 0,0% 95 39,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Lingua Portuguesa 3 244 32 13,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 32 13,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Lingua Portuguesa 4 168 55 32,7% 4 2,4% 0 0,0% 39 23,2% 0 0,0% 12 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Lingua Portuguesa 5 960 86 9,0% 10 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 52 5,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,4% 6 0,6% 0 0,0% 12 1,3%
Lingua Portuguesa 6 312 22 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20 6,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Matemática 1 1200 129 10,8% 6 0,5% 6 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 36 3,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 26 2,2% 12 1,0% 0 0,0% 1 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 18 1,5% 6 0,5% 0 0,0% 18 1,5%
Matemática 2 476 105 22,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 99 20,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 3 238 44 18,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 40 16,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 4 719 161 22,4% 27 3,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 103 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 17 2,4% 14 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 5 244 54 22,1% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 34 13,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 4,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 13448 2868 21,3% 250 1,9% 29 0,2% 396 2,9% 18 0,1% 720 5,4% 4 0,0% 4 0,0% 10 0,1% 8 0,1% 127 0,9% 182 1,4% 10 0,1% 776 5,8% 66 0,5% 58 0,4% 114 0,8% 14 0,1% 7 0,1% 75 0,6%

OT PYJ LG LS NAEC ES FA FM S TRETotal das 
justificarivas

A AC AF BL DESC. DS DT

 
 

A tabela 25 aponta a existência de dezenove diferentes justificativas no decorrer do ano letivo.Todos os 23 professores titulares das 

disciplinas do período utilizaram ao menos uma justificativa, chegando em alguns casos a seis diferentes modalidades e alguns recursos, como 

abonadas, falta aula, falta médica e orientação técnica estiveram presentes na maioria dos componentes curriculares. A quantidade de opções de 

justificativas é grande. 
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Tabela 26. Justificativas das ausências dos professores, por componente curricular, durante o 1º bimestre (13/02 a 28/04) 
 

Componente 
curricular

Previstas

Arte 1 238 28 11,8% 5 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 11 4,6% 0 0,0% 7 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,1% 0 0,0% 0 0,0%
Ciências 1 301 12 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ciências 2 62 16 25,8% 4 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 12 19,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Ed. Física 1 238 44 18,5% 11 4,6% 0 0,0% 29 12,2% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Geografia 1 223 94 42,2% 0 0,0% 10 4,5% 82 36,8% 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Geografia 2 141 29 20,6% 9 6,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,4% 0 0,0% 3 2,1% 5 3,5% 0 0,0% 0 0,0% 10 7,1% 0 0,0% 0 0,0%

Hora da leitura 1 62 23 37,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 19 30,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Hora da leitura 2 65 28 43,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 27 41,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

História 1 232 15 6,5% 5 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,2% 0 0,0% 2 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,3% 0 0,0%
História 2 117 12 10,3% 0 0,0% 3 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 9 7,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Inglês 1 40 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Inglês 2 189 22 11,6% 9 4,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 5,3% 0 0,0% 3 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Lingua Portuguesa 1 240 207 86,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8% 0 0,0% 205 85,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Lingua Portuguesa 2 62 8 12,9% 2 3,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 6,5% 0 0,0% 2 3,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Lingua Portuguesa 3 58 2 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Lingua Portuguesa 4 124 16 12,9% 4 3,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 9,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Lingua Portuguesa 5 241 17 7,1% 5 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,5%

Matemática 1 300 13 4,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,0% 0 0,0% 6 2,0% 0 0,0% 1 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 2 122 23 18,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 21 17,2% 0 0,0% 2 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 3 60 10 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 13,3% 0 0,0% 2 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 4 179 36 20,1% 12 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 14 7,8% 0 0,0% 4 2,2% 6 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 5 62 20 32,3% 1 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 6,5% 0 0,0% 3 4,8% 0 0,0% 0 0,0% 12 19,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 3356 675 20,1% 67 2,0% 13 0,4% 111 3,3% 18 0,5% 120 3,6% 4 0,1% 37 1,1% 11 0,3% 206 6,1% 58 1,7% 21 0,6% 3 0,1% 6 0,2%

S TRETotal das 
justificarivas

A AC AF BL DESC. DS OTLG NAFA FM
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Tabela 27. Justificativas das ausências dos professores, por componente curricular, durante o 2º bimestre (02/05 a 21/07) 
 

Componente 
curricular

Previstas

Arte 1 233 53 22,7% 22 9,4% 0 0,0% 0 0,0% 13 5,6% 3 1,3% 15 6,4% 0 0,0% 0 0,0%
Ciências 1 288 6 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,1%
Ciências 2 56 8 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Ed. Física 1 232 19 8,2% 9 3,9% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 3,9%
Geografia 1 212 16 7,5% 11 5,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,4%
Geografia 2 139 37 26,6% 5 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 21 15,1% 3 2,2% 4 2,9% 0 0,0% 4 2,9%

Hora da leitura 1 57 7 12,3% 2 3,5% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,5% 2 3,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,8%
Hora da leitura 2 66 6 9,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 6,1% 2 3,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

História 1 225 37 16,4% 9 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 25 11,1% 3 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
História 2 116 18 15,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 16 13,8% 2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Inglês 1 40 4 10,0% 4 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Inglês 2 187 30 16,0% 11 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 6 3,2% 2 1,1% 11 5,9% 0 0,0% 0 0,0%

Língua Portuguesa 1 230 151 65,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,7% 2 0,9% 0 0,0% 145 63,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 2 56 12 21,4% 6 10,7% 0 0,0% 0 0,0% 4 7,1% 0 0,0% 2 3,6% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 3 60 4 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 4 44 39 88,6% 0 0,0% 0 0,0% 39 88,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 5 230 15 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 11 4,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,7%
Língua Portuguesa 6 68 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Matemática 1 288 44 15,3% 0 0,0% 6 2,1% 0 0,0% 12 4,2% 8 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 18 6,3%
Matemática 2 114 26 22,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 24 21,1% 2 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 3 58 8 13,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 13,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 4 172 42 24,4% 15 8,7% 0 0,0% 0 0,0% 16 9,3% 3 1,7% 8 4,7% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 5 57 7 12,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 12,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 3228 47185 32 40 145589 94 7 39

DESC. OTLGFA FMTotal das 
justificarivas

A AC AF
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Tabela 28. Justificativas das ausências dos professores, por componente curricular, durante o 3º bimestre (24/07 a 29/09) 
 

Componente 
curricular

Previstas

Arte 1 232 111 47,8% 5 2,2% 0 0,0% 4 1,7% 3 1,3% 70 30,2% 0 0,0% 26 11,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,3%
Ciências 1 288 30 10,4% 12 4,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 12 4,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ciências 2 56 6 10,7% 2 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Ed. Física 1 230 28 12,2% 8 3,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 15 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Geografia 1 202 167 82,7% 0 0,0% 166 82,2% 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Geografia 2 145 23 15,9% 10 6,9% 1 0,7% 6 4,1% 0 0,0% 4 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Hora da leitura 1 58 16 27,6% 3 5,2% 0 0,0% 2 3,4% 4 6,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,4% 2 3,4% 0 0,0% 3 5,2%
Hora da leitura 2 58 6 10,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 6,9% 2 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

História 1 230 25 10,9% 5 2,2% 0 0,0% 10 4,3% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,2% 0 0,0% 4 1,7% 0 0,0%
História 2 111 30 27,0% 0 0,0% 0 0,0% 21 18,9% 4 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 4,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Inglês 1 40 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Inglês 2 193 174 90,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 172 89,1% 0 0,0% 2 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Língua Portuguesa 1 232 40 17,2% 6 2,6% 0 0,0% 33 14,2% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 2 58 52 89,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 52 89,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 3 58 10 17,2% 0 0,0% 0 0,0% 10 17,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 5 231 36 15,6% 5 2,2% 0 0,0% 25 10,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,6% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 6 116 14 12,1% 0 0,0% 0 0,0% 12 10,3% 2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Matemática 1 288 42 14,6% 6 2,1% 0 0,0% 12 4,2% 6 2,1% 6 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,1% 0 0,0% 6 2,1%
Matemática 2 114 28 24,6% 0 0,0% 0 0,0% 27 23,7% 1 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 3 56 6 10,7% 0 0,0% 0 0,0% 4 7,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 4 173 43 24,9% 0 0,0% 0 0,0% 35 20,2% 8 4,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 5 59 3 5,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 5,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 3228 890 27,6% 62 1,9% 167 5,2% 206 6,4% 35 1,1% 101 3,1% 224 6,9% 26 0,8% 39 1,2% 14 0,4% 4 0,1% 12 0,4%

Total das 
justificarivas

A AF DESC. LSLGFA FM OT PY S TRE
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Tabela 29. Justificativas das ausências dos professores, por componente curricular, durante o 4º bimestre (02/10 a 22/12) 
 

Componente 
curricular

Previstas

Arte 1 266 72 27,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,1% 10 3,8% 0 0,0% 0 0,0% 40 15,0% 0 0,0% 19 7,1%
Ciências 1 324 12 3,7% 12 3,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ciências 2 58 4 6,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,4% 0 0,0%

Ed. Física 1 262 19 7,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,4% 5 1,9% 4 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 5 1,9% 0 0,0%
Geografia 1 228 93 40,8% 0 0,0% 9 3,9% 79 34,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 2,2%
Geografia 2 169 11 6,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 3,0%

Hora da leitura 1 63 10 15,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 15,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Hora da leitura 2 64 12 18,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 18,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

História 1 258 27 10,5% 5 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 5 1,9% 0 0,0% 5 1,9% 4 1,6% 3 1,2% 5 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
História 2 124 27 21,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20 16,1% 0 0,0% 5 4,0% 0 0,0% 2 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Inglês 1 48 12 25,0% 4 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 8,3%
Inglês 2 219 160 73,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 158 72,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Língua Portuguesa 1 262 28 10,7% 6 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,3%
Língua Portuguesa 2 62 43 69,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 43 69,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 3 68 16 23,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 16 23,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Língua Portuguesa 5 258 18 7,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 3,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 2,3%
Língua Portuguesa 6 128 8 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Matemática 1 324 30 9,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 1,9% 6 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 3,7%
Matemática 2 126 28 22,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 27 21,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 3 64 20 31,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20 31,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 4 195 40 20,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 38 19,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Matemática 5 66 24 36,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 23 34,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 3636 714 19,6% 27 0,7% 9 0,2% 79 2,2% 209 5,7% 4 0,1% 10 0,3% 8 0,2% 23 0,6% 30 0,8% 10 0,3% 201 5,5% 40 1,1% 7 0,2% 57 1,6%

TRETotal das 
justificarivas

A AC AF DESC. DT EC ES FA FM OTJ LG LS

 
 

 

 



100 

 

A Tabela 26 apresenta dados do primeiro bimestre apontando a presença de 13 

diferentes modalidades (maior quantidade dentre os 4 bimestres). Já no 1º bimestre, LP5 

fez uso de folga do T.R.E. de eleições de anos  anteriores além da presença de acertos 

caseiros. 

A partir da Tabela 27 pode-se observar a presença de 8 diferentes modalidades 

de justificativas para as ausências dos professores que é a menor quantidade dentre os 4 

bimestres. Observa-se novamente a ocorrência de acertos caseiros. 

Na Tabela 28 verificam-se a presença de 11 diferentes modalidades de 

justificativas para as ausências dos professores. Não ocorreram acertos caseiros, porém, 

uma excursão ao Playcenter, que resultou em vários acertos caseiros. Destaca-se 

também o elevado número de justificativas desconhecidas. 

Destacam-se na Tabela 29 a presença de 14 diferentes modalidades de 

justificativas para as ausências dos professores, que é a maior entre os 4 bimestres, 

novamente os acertos caseiros se fazem presentes e novamente também, aparece um 

elevado número de justificativas desconhecidas. 

2.6. Freqüência dos alunos 
 

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

Nacional 9394 de 1996 regulamenta que o aluno da educação básica deve apresentar um 

mínimo de setenta e cinco por cento de freqüência 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 

dias que estariam cumprindo as exigências mínimas quanto à freqüência para sua 

promoção para a série seguinte. Na prática nenhuma destas duzentas e oitenta ausências 

precisava ser justificada, pois, salvo um ou outro caso, a escola percebia apenas o 

elevado número de ausências do aluno no 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-
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se a legislação comunicando ao Conselho Tutelar do Município23 que o aluno 

praticamente não freqüenta as aulas e seu responsável legal não compareceu a 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 freqüência exigida, levando-o 

à evasão escolar ou retenção na mesma série.No grupo pesquisado 12 alunos evadiram-

se, ou seja, abandonaram a escola ao longo do ano, e outras 14 foram reprovadas, pois 

todos, independente de seu rendimento, apresentaram uma freqüência menor que setenta 

e cinco por cento do total de aulas dadas. 

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

A partir das noções legais sobre a freqüência dos alunos, estão expostos neste 

item, pautado nas planilhas presentes no anexo 10, os indicadores finais de freqüência 

dos alunos (bimestral e anual) de cada uma das doze turmas envolvidas nesta 

pesquisa.O índice médio de freqüência bimestral de cada turma, aqui denominado de c, 

foi obtido da seguinte forma: 

 A planilha com os indicadores de cada turma apresenta para cada aluno um total 

de faltas registradas em todos os componentes curriculares e somando-se as faltas de 

todos os alunos tem-se o número total de faltas da turma em todos os componentes 

curriculares naquele bimestre. Este número, para efeito de cálculo, é multiplicado por 

100 e recebe a denominação de a; do mesmo modo ao multiplicar o número de alunos 

inscritos naquele bimestre pelo total de aulas dadas por todos os componentes 

curriculares naquele bimestre obtem-se a totalidade de freqüência possível daquela 

turma e recebe a denominação de b. 

                                                 
23 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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 A partir destas considerações é possível construir a seguinte fórmula:     c = 100  

menos (a dividido por b). Como exemplo utilizo os indicadores da quinta série A no 

primeiro bimestre onde: 

* alunos inscritos = 32 

*número de aulas dadas = 280 

*número de ausências dos alunos = 653 

C = 100 - (65300 dividido por 8960) ; c= 100 - 7,3 ; c = 92,7%. 

 A média anual de freqüência da turma nada mais é que a soma dos indicadores 

dessa turma nos quatro bimestres dividido por quatro. Novamente  utilizando o exemplo 

da quinta série A observam-se na Tabela 30 os indicadores de 92,7% para o primeiro 

bimestre, 86,3% para o segundo bimestre, 88,6% para o terceiro bimestre e 88,6% para 

o quarto bimestre. Na soma dos quatro indicadores obtem-se o valor de 356,2% que, 

dividido por 4 produz o valor de 89,1% que passa a ser a média anual de freqüência 

desta turma. Feitas estas considerações a Tabela 30 apresenta os referidos indicadores. 

 

Tabela 30. Indicadores de freqüência bimestral dos alunos, por série 
  

Turma 1o bim. 2o bim. 3o bim. 4o bim. Média
5A 92,70% 86,30% 88,60% 88,60% 89,05%
5B 91,80% 83,50% 83,40% 85% 85,93%
5C 93,20% 86,50% 86,80% 87% 88,38%
5D 95,70% 86,50% 86,50% 89,40% 89,53%
6A 96% 87,60% 88,50% 89,70% 90,45%
6B 96,70% 88,80% 89,70% 89,60% 91,20%
6C 95,30% 88,80% 87,10% 90,50% 90,43%
6D 92,40% 82,80% 89,10% 87,80% 88,03%
7A 95,40% 92,10% 86,40% 90,20% 91,03%
7B 94,70% 92,70% 89,70% 90,20% 91,83%
7C 92,20% 86,10% 83,40% 82,60% 86,08%
7D 93,50% 83,10% 78,40% 79,90% 83,73%  

 

Analisando a média anual de freqüência 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 freqüência. 

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 tem 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%. 
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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. 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. 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 nos itens anteriores, onde apenas duas salas mantiveram em queda 

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

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

De modo geral pode-se dizer que a freqüência  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. 

A Figura 7 tem o propósito de apenas ilustrar esta afirmação uma vez que 

exponho as doze turmas ao invés de apenas a média das turmas, o que seria 

esteticamente melhor, contudo fica melhor visualizada a trajetória quase padronizada de 

praticamente todas as turmas. 

 
Figura 7. Trajetória bimestral de freqüência dos alunos por série 
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Mesmo que a Figura 7 sugira a possibilidade de uma trajetória, ao longo dos 

quatro bimestres, quase que padronizada das doze turmas presentes nesta pesquisa, tal 

hipótese perde força ao ampliarmos a caracterização dessas turmas e recordarmos que as 

mesmas foram compostas por mais de quatrocentos alunos e tiveram trinta e oito 

professores atuando ao longo do ano letivo. Torna-se mais simples, porém improvável, 

acreditar numa padronização do preenchimento dos registros de freqüência das turmas - 

ainda mais tendo como base as informações apresentadas até aqui principalmente no 

tocante às ocorrências de aulas vagas e situações diversas - a acreditar num 

preenchimento totalmente fidedigno dos registros de freqüência dos alunos. 

De modo geral nesse capítulo, independente do item - freqüência do professor 

titular das disciplinas, participação dos professores eventuais, ocorrência de aulas vagas 

e situações diversas, as justificativas utilizadas pelos professores para suas ausências ou 

a freqüência dos alunos - ou da quantidade de números, tabelas, quadros e gráficos 

analisados, observa-se que a rotina diária da escola,  muitos de seus acontecimentos e 

ocorrências não são relatados em nenhum documento oficial. 

Relata-se, e é comprovado através de registros oficiais,  o cumprimento de todas 

as exigências legais como o número de aulas previstos sendo igual ao número de aulas 

efetivamente dadas ou a não existência de aulas vagas ou o cumprimento dos 200 dias 

letivos enfim. Talvez a análise mais aprofundada de indicadores como os  presentes 

nesse capítulo pudessem contribuir de algum modo na busca de uma escola pública de 

qualidade.  
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Capítulo 3  Alguns dados do rendimento do alunado         
 

 O rendimento escolar tem sido focalizado tanto nas ações da escola como nas 

ações políticas educativas. Nessas duas esferas, no fundo o que se verificam são os 

resultados de aprendizagem dos alunos e as conseqüências disso. 

No âmbito da escola as provas, os exames e outras formas de verificação da 

aprendizagem fazem parte da cultura escolar posto que implantadas desde a criação da 

escola nos moldes  a escola para amplos contingentes de alunos. No Brasil, conforme 

Souza (1998) os exames estiveram presentes desde a necessidade de aprovar e reprovar 

alunos de modo a organizar as escolas e grupos escolares. Assim é que se verificam 

sempre os rendimentos dos alunos: medindo o que eles sabem. 

Para além dessas modalidades desde algumas décadas - fim da década de 1980 

(Oliveira, 1995) o Brasil criou e vem intensificando os processos de avaliação de 

rendimento escolar externos as escola. São provas organizadas por agentes contratados 

ou especialmente designados para construir provas que apontam o grau de domínio de 

conhecimento em componentes curriculares. Tais ações governamentais permitem 

estabelecer novas ações políticas. Além disso ao longo de décadas o rendimento escolar 

também foi identificado pelos índices de aprovados, reprovados e evadidos das redes de 

ensino públicas e particulares segundo Ferraro (1999). 

Estudos diversos foram feitos sobre esse tema chamando-o de rendimento 

escolar, avaliação, sucesso ou fracasso escolar apontando-se inúmeras causas: saúde dos 

alunos e professores, situação social e econômica dos alunos, formação docente, 

condições de trabalho, características pessoais de professores e alunos, classes 

heterogêneas, condições familiares. Apesar de tantos estudos e compreensão de todas 

essas possíveis causas (Campos, 1960) detectadas há décadas, as escolas seguem 

cumprindo as mesmas práticas culturais, sedimentadas ao longo do tempo. Destaque-se, 

aqui, que tanto no que se refere a vida interna da escola como para efeito de ampliação 

da informação nas redes de escolas, uma dessas práticas tradicionais é a dos registros 

supostamente representativos do que ocorre no interior das escolas. Interessa a esta 

pesquisa  a realidade interna da escola. 

Neste estudo a focalização do rendimento ocorre também por meio dessa fonte 

de informação, ou seja, os registros de conceitos atribuídos pelos professores a seus 

alunos. A diferença do estudo aqui relatado é a de tentar verificar relações entre o 
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rendimento registrado e as presenças e ausências dos professores nas aulas ao longo do 

ano. 

O foco deste capítulo situa-se na análise de indicadores referentes aos tópicos 

abordados até aqui, ou seja, a freqüência de professores e alunos, as ações utilizadas 

pela escola para se reorganizar frente à ausência de professor titular da disciplina: a 

utilização do professor eventual; a não utilização de medida alguma para suprir a 

ausência de professor titular da disciplina, expresso nas aulas vagas; a criação, por parte 

da escola, de situações em que, com a presença do professor da disciplina, os alunos 

foram dispensados ou orientados a não comparecer à escola, expresso nas situações 

diversas e, finalmente, o rendimento e a freqüência desses alunos. De modo especial 

busca-se, com esta análise, verificar relação entre a ausência do professor titular da 

disciplina em aulas para ele previstas e o rendimento dos alunos. 

Tenho, até o momento, utilizado indicadores referentes a doze turmas, vinte e 

três professores titulares dos nove diferentes componentes curriculares e um universo de 

aproximadamente quatrocentos alunos o que tornaria o cruzamento dessas informações 

importante e interessante, contudo, inviável para a disponibilidade de tempo e recursos 

financeiros a que esta pesquisa de Mestrado se propõe.Utilizo então os indicadores de 

uma turma específica, a 7D, valendo-me de algumas justificativas. 

Segundo informações presentes na Tabela 7, a turma 7D não foi a mais 

prejudicada com a ausência do professor titular da disciplina nem a menos prejudicada, 

ocupando uma posição mediana, em média 34,5% por bimestre. Um absurdo constatar 

34,5% como sendo uma posição mediana no grupo pesquisado o que significa que 

outras turmas apresentaram indicadores piores. 

Segundo informações da Tabela 30, essa foi a turma onde se observou a menor 

média de freqüência dos alunos por bimestre, registrado em 78,4% no terceiro bimestre 

e também a menor média anual registrada em 83,7%. 

É a única turma da qual disponho hoje das quatro atas bimestrais (ANEXO 11) e 

da ata de fundamentação (ANEXO 3) permitindo-me obter as médias de rendimento e 

freqüência dos alunos de cada componente curricular isoladamente. Das outras onze 

turmas presentes nesta pesquisa, possuo apenas as planilhas expostas no anexo 10, que 

expressam a soma das faltas e conceitos insatisfatórios do aluno em todos os 

componentes curriculares juntos - obtidas também a partir das quatro atas bimestrais de 

cada turma que se encontram na escola - o que levaria a visão parcial das questões 

envolvidas. 
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Da mesma forma que esta pesquisa utiliza uma única escola da rede pública 

paulista para expor algumas práticas escolares e que nem por este fato ocorram em todas 

as escolas da rede, a utilização da análise de uma turma não determina que todas as 

ocorrências aqui verificadas aconteçam em todas as outras turmas. 

Como referência para esta análise, utilizo as Tabelas 31,32 e 33 construídas a 

partir dos registros contidos no anexo 8, que forneceu as informações referentes às aulas 

previstas e realizadas pelo professor titular da disciplina, as aulas realizadas pelos 

professores eventuais, as ocorrências de aulas vagas e situações diversas. As 

informações quanto a freqüência e rendimento dos alunos foram obtidas a partir das atas 

bimestrais da turma (ANEXO 11). 

As médias apresentadas nas Tabelas 31,32 e 33 expõe em todos os itens, o 

resultado da soma do percentual apresentado em todos os componentes curriculares 

dividido pelo número de componentes curriculares, lembrando que o componente 

curricular Hora da Leitura não entregou registros quanto a freqüência e rendimento dos 

alunos durante os quatro bimestres por não haver previsão legal disto. Os critérios 

utilizados para se construir “fórmulas” que permitissem determinar os índices de 

freqüência e de rendimento de cada componente curricular partem de simples conceitos 

matemáticos de porcentagem já universalizados e estão descritos abaixo. 

O índice de freqüência de cada componente curricular foi obtido mediante a 

seguinte forma: cada componente curricular apresenta um número de aulas previstas 

para cada bimestre. Segundo os registros oficiais todas as aulas previstas foram dadas 

portanto não ocorreu, segundo os registros oficiais, nenhuma aula vaga ou situação 

diversa em nenhum componente curricular dessa turma durante o ano todo. Assim, esse 

número de aulas previstas foi multiplicado pelo número de alunos inscritos naquele 

bimestre,sendo este número o equivalente a previsão de 100% de freqüência dos alunos 

naquele componente curricular. Num segundo momento soma-se o número de faltas de 

todos os alunos naquele bimestre. Este número é multiplicado por 100 e dividido pelo 

número que representa 100% da freqüência dos alunos que resulta no índice de ausência 

dos alunos naquele componente curricular. Para se obter a freqüência dos alunos basta 

subtrair este número de 100. 

Cito como exemplo o componente curricular Arte que apresentou no 1º  

bimestre o índice de 90,6% de freqüência dos alunos resultado das seguintes operações, 

temos: 

a) alunos inscritos = 34; 
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b) aulas previstas = 20; 

c) número de ausências dos alunos = 64 portanto, 34 vezes 20 = 680; 64 vezes 100 

= 6400 ; 6400 dividido por 660 = 9,4 e 100 menos 9,4 = 90,6%. 

Torna-se necessário informar que a escola em questão utilizou três menções para 

o rendimento significando situações: “I” para os alunos que obtiveram um rendimento 

insatisfatório, “S” para os alunos que obtiveram rendimento satisfatório e “PS” para os 

alunos que alcançaram um rendimento plenamente satisfatório. A utilização de menções 

com ampla possibilidade de interpretações sobre o que é satisfatório, plenamente 

satisfatório ou insatisfatório permitiu que o grupo de professores criasse de modo 

informal, (porém utilizada por todos) uma escala numérica onde um aluno que 

teoricamente tivesse de 0 a 4,9 pontos seria considerado insatisfatório, o aluno que 

teoricamente tivesse de 5,0 a 7,9 pontos seria considerado satisfatório e o aluno que 

teoricamente tivesse de 8,0 a 10 pontos seria considerado plenamente satisfatório. 

A utilização, mesmo que de modo informal, de uma escala numérica para 

registrar o rendimento dos alunos pode ser vista aqui como traço forte da cultura escolar 

resultado de praticas sedimentadas que, através desta escala numérica chamada de 

notas, classificava os alunos. Souza (1998) cita a escola pública paulista que a partir de 

1904 abandona uma avaliação assistemática e precária onde se expressava apenas se o 

aluno estava apto (satisfatório) ou não (insatisfatório) ao final de sua aprendizagem e 

adota um sistema que atenda o aumento de demanda face à popularização da escola, 

padronize os critérios de avaliação e principalmente permita classificar os alunos. As 

notas 0, 1, 2, 3, 4 e 5 indicavam respectivamente um rendimento péssimo, sofrível, 

regular, bom e ótimo. 

O índice de rendimento em cada componente curricular foi obtido da seguinte 

forma: cada componente curricular atribui menção para cada aluno ao término de cada 

bimestre. Soma-se o número das menções que significam insatisfatórios apresentados 

naquele bimestre, multiplica-se este valor por 100 e divide-se o resultado pelo número 

de alunos inscritos naquele bimestre. Finalmente subtrai-se este valor de 100 obtendo-se 

assim o rendimento médio da turma naquele componente curricular. 

Utilizando novamente como exemplo o componente curricular Arte que 

apresentou o índice de 82,4% de rendimento dos alunos resultado das seguintes 

operações, temos: 

          a)   alunos inscritos = 34; 
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b)  número de conceitos insatisfatórios = 06 portanto, 06 vezes 100 = 600; 600 

dividido por 34 = 17,6 e 100 menos 17,6 = 82,4%. 

A análise dos indicadores da turma em questão dá- se em dois momentos. 

Inicialmente faço uma análise das médias obtidas pela turma em cada um dos itens 

existentes, além da utilização de gráficos para ilustrar tais informações. Os gráficos 

expostos apresentam, inicialmente, uma visão ampla de todos os itens presentes e, 

posteriormente, mantenho dois gráficos, a título de melhor ilustração, com a seguinte 

formação: um gráfico com os indicadores de freqüência e rendimento dos alunos 

confrontados com uma situação onde existia um professor em sala de aula (titular da 

disciplina ou eventual). Noutro gráfico, são mantidos os indicadores de freqüência e 

rendimento dos alunos confrontados nesse momento com uma situação onde não existia 

professor em sala de aula, ou seja, os alunos estavam em aula vaga ou estava ocorrendo 

mais uma situação diversa. 

Deve-se considerar, também, antes do início das análises dos indicadores dessa 

turma, globais ou dos componentes curriculares, que essa escola não dispunha de tais 

indicadores talvez por não ter profissionais a disposição ou qualificados para essa 

função, talvez por não existir necessidade visto que, como citado no início desta 

pesquisa, os indicadores oficiais são os referentes à promoção, retenção e evasão. 

Alguns questionamentos são feitos após algumas análises não com o intuito de 

apenas destacar pontos negativos e sim evidenciar que algumas ocorrências ou 

resultados, do ponto de vista administrativo como a ocorrência de situações diversas ou 

de aulas vagas, ou do ponto de vista pedagógico como os critérios para a atuação do 

professor eventual são inconcebíveis para uma escola comprometida com a qualidade de 

ensino. È interessante para a escola ter conhecimento destes indicadores? As tabelas 

31,32 e 33 apresentam os indicadores médios dessa turma. 
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Tabela 31. Indicadores médios da turma 7D quanto a participação dos professores, 
por componente curricular 

 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°
Arte 80,0% 55,6% 30,0% 54,5% 20,0% 33,3% 60,0% 9,1%
Ciências 64,5% 85,7% 85,7% 62,1% 16,1% 14,3% 0,0% 6,9%
Educação Física 44,4% 70,0% 66,7% 54,5% 11,2% 10,0% 0,0% 0,0%
Geoagrafia 66,7% 45,8% 82,1% 74,3% 25,0% 12,5% 0,0% 0,0%
Hora da Leitura 50,0% 70,0% 80,0% 45,5% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0%
História 62,1% 83,3% 58,6% 48,5% 20,7% 3,3% 10,3% 6,1%
Inglês 92,0% 76,0% 4,8% 0,0% 8,0% 8,0% 85,7% 58,3%
Língua Portuguesa 80,0% 84,5% 71,4% 61,3% 6,7% 6,9% 7,1% 1,6%
Matemática 62,9% 75,4% 86,4% 37,9% 29,0% 5,3% 1,7% 1,5%
Média 69,2% 74,8% 67,7% 50,0% 17,6% 9,6% 14,1% 7,2%

Componente 
Curricular

Professor Titular Professor Eventual

 
 

Tabela 32. Indicadores médios da turma 7D quanto a ocorrência de aulas vagas, 
por componente curricular 
 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°
Arte 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 11,1% 10,0% 27,3%
Ciências 9,7% 0,0% 10,7% 0,0% 9,7% 0,0% 3,6% 31,0%
Educação Física 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 44,4% 20,0% 22,2% 45,5%
Geoagrafia 0,0% 37,5% 7,1% 2,9% 8,3% 4,2% 10,7% 22,9%
Hora da Leitura 30,0% 20,0% 10,0% 18,2% 0,0% 0,0% 10,0% 36,4%
História 3,4% 10,0% 20,7% 21,2% 13,8% 3,3% 10,3% 24,2%
Inglês 0,0% 4,0% 0,0% 20,8% 0,0% 12,0% 9,5% 20,8%
Língua Portuguesa 0,0% 3,4% 14,3% 6,5% 13,3% 5,2% 7,1% 30,6%
Matemática 3,2% 7,0% 3,4% 34,8% 4,8% 12,3% 8,5% 25,8%
Média 3,2% 7,8% 8,9% 14,5% 10,0% 7,8% 9,3% 28,3%

Aulas Vagas Situações DiversasComponente 
Curricular

 
 
Tabela 33. Indicadores médios da turma 7D quanto ao rendimento e freqüência 
dos alunos, por componente curricular 
 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°
Arte 82,4% 85,7% 93,9% 90,9% 90,6% 90,8% 85,5% 88,7%
Ciências 94,1% 74,3% 75,7% 66,7% 95,6% 80,3% 76,7% 81,8%
Educação Física 97,1% 97,1% 90,9% 81,8% 96,1% 86,9% 79,4% 64,2%
Geoagrafia 73,5% 74,3% 78,8% 81,8% 92,3% 86,1% 85,9% 82,1%
Hora da Leitura
História 38,2% 45,7% 45,5% 51,5% 97,1% 83,2% 81,8% 83,4%
Inglês 94,1% 65,7% 54,5% 84,8% 96,9% 90,9% 68,3% 80,3%
Língua Portuguesa 61,7% 45,7% 57,6% 45,5% 90,7% 72,2% 79,2% 74,6%
Matemática 47,1% 40,0% 45,5% 21,2% 88,7% 74,4% 70,5% 83,9%
Média 73,5% 66,1% 67,8% 65,5% 93,5% 83,1% 78,4% 79,9%

Rendimento FrequênciaComponente 
Curricular
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3.1. Análise global    
 

Para a análise global da turma foram utilizados seus indicadores médios obtidos 

a partir das tabelas 31,32 e 33 gerando a partir dela, as Figuras 8, 9 e 10. 

 
Figura 8. Indicadores globais da turma 
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Figura 9. Indicadores globais da turma excluindo as aulas vagas e as situações 
diversas 
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Figura 10. Indicadores globais da turma excluindo a presença dos professores 
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Quanto à presença dos professores titulares dos componentes curriculares, 

observa-se, no 1º bimestre, participação média de 69,2% do total de aulas previstas, 

alcançando, no 2º bimestre, seu melhor desempenho médio que foi de 74,8%, e, a partir 

daí, inicia-se um vertiginoso processo de diminuição de participação, atingindo, no 4º e 

último bimestre, a preocupante marca média de apenas 50% de participação do total de 

aulas previstas. 

 Tais números analisados isoladamente já são motivo de questionamento, pois 

quais e quantas ocorrências permitiam que ao aluno fosse negado o contato direto com 

um professor especialista em no mínimo 25,2% do total das aulas em um bimestre? 

Nenhuma destas ocorrências poderia ter sido evitada, aumentando desta forma a 

participação do professor titular da disciplina? Seriam necessárias mudanças na 

legislação vigente ou simples intervenções pedagógicas ou administrativas seriam 

suficientes? 

  Na medida em que relaciono os indicadores de freqüência do professor titular 

da disciplina com os indicadores de rendimento dos alunos, deparo-me com algumas 

situações, no mínimo, intrigantes. 

 O bimestre de maior participação média dos professores titulares das disciplinas 

ou seja, o segundo bimestre (74,8%) não coincide com o bimestre de melhor rendimento 

médio dos alunos ou seja o primeiro bimestre em que a média foi de 73,5%. Ao 

contrário, coincide justamente com o segundo pior índice de rendimento dos alunos 
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(66,1%). O bimestre de menor participação dos professores titulares das disciplinas (4º) 

coincide com o bimestre de pior rendimento dos alunos (4º). Curiosamente, os dois 

bimestres de participação mediana dos professores titulares das disciplinas coincidem 

com os bimestres de melhor rendimento dos alunos. 

  Certamente, diante desses dados, não é possível afirmar que exista uma relação 

direta entre a presença dos professores titulares das disciplinas em sala de aula com 

melhores resultados dos alunos. Nem é possível tampouco afirmar a relação da presença 

de professores eventuais em sala de aula com piores resultados.  

Quanto à participação dos professores eventuais, também analisados 

isoladamente, observo que os mesmos tiveram a enorme participação média  de 17,6% 

no 1º bimestre e a grande participação de 9,6% no 2º bimestre, depois, retomam no 3º 

bimestre a enorme participação de 14,1% e, em seguida, apresentam sua menor 

participação no 4º bimestre, ou seja, 7,2%. Até aqui nada que uma simples observação 

aos números já não se  apresente. No entanto, ao confrontar tais indicadores com os 

indicadores de rendimento de alunos, constatam-se mais dados intrigantes: os dois 

bimestres de maior participação média dos professores eventuais (1º e 3º) coincidem 

com os dois bimestres de melhor rendimento dos alunos e os dois bimestres de menor 

participação dos professores eventuais (2º e 4º) coincidem com os bimestres de pior 

rendimento dos alunos. 

Novamente afirmo, então, que não é possível estabelecer uma relação direta 

entre a maior participação do professor eventual em sala de aula com melhores 

indicadores de rendimento e menor participação do professor eventual em sala de aula 

com piores indicadores de rendimento. Contudo, tal constatação leva-me também a 

novos questionamentos, expostos a seguir. 

Os professores eventuais em suas participações – na maioria das vezes sem o 

prévio conhecimento da aula que vão ministrar, sem serem especialistas do componente, 

com pouca ou nenhuma experiência no magistério, sem saberem o que aqueles alunos 

daquela turma e daquele componente naquela data estão trabalhando com os professores 

titulares das disciplinas – estariam conseguindo produções ou avaliações dos alunos que 

interfiram tão positivamente nas avaliações realizadas pelo professor titular do 

componente? Ou, na maioria das vezes, os professores eventuais cuidam dos alunos, 

administram conflitos, não retornando praticamente nada ao professores titulares dos 

componentes e estes, por sua vez, com o intuito de não prejudicarem os alunos (e a si 
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mesmos) atribuem um conceito satisfatório, no intuito de contentar alunos e 

administração? 

Ao aproximar os indicadores médios (em constante ascensão) da ocorrência de 

aulas vagas com os indicadores médios (em constante queda) de rendimento e 

freqüência dos alunos surge mais um questionamento: o fato, exatamente, de o alunado 

perceber a constância de aulas vagas, bem como a ociosidade que as mesmas geram, 

não estaria deixando de freqüentá-las em dias em que existem essas incidências para 

evitar toda essa ociosidade? Por outro lado, freqüentar e permanecer ociosamente no 

pátio durante uma aula vaga não levaria este aluno a render abaixo de suas 

possibilidades?  

Ao aproximar os indicadores das ocorrências das situações diversas com os 

indicadores de aulas vagas observa-se que, juntas, ou seja, o aluno esteve no pátio sem 

professor algum ou em casa a pedido da escola consumiram 13,2% ou 37 das 279 aulas 

previstas para o 1º bimestre, 15,6% ou 42 das 270 aulas previstas para o 2º bimestre, 

18,2% ou 48 das 263 aulas previstas para o 3º bimestre, e, finalmente, 42,8% ou 133 das 

310 aulas previstas para o 4º bimestre. Dadas tais condições, como é possível ensinar ou 

aprender? Como e o que se registra, no que se refere às avaliações e freqüência dos 

alunos? 

Dentre as condições oferecidas pela escola para o processo de ensino e 

aprendizagem neste ano letivo, ganha destaque no tocante ao cumprimento das aulas 

previstas, a baixa freqüência dos professores titulares das disciplinas; a alta, porém 

insuficiente, participação dos professores eventuais; o elevado número de aulas vagas e 

situações diversas sugerindo que as formas utilizadas pela escola para reorganizar-se 

frente a ausência dos professores e conseqüente cumprimento da totalidade de aulas 

previstas, não foram eficientes posto que em muitas oportunidades -expressas 

principalmente nas situações diversas - a escola foi responsável direta por esse não 

cumprimento. 

Tendo sido retomadas as condições oferecidas pela escola aos seus alunos 

quanto a professores e aulas, e as formas por ela utilizadas para reorganizar-se frente à 

ausência dos professores titulares dos componentes curriculares, e, em alguns casos, 

frente à ausência, inclusive, de professores eventuais, exponho, a partir de agora, os 

indicadores de freqüência e de rendimento dos alunos dessa turma com o intuito de 

entender de que forma a outra parte envolvida no processo de ensino e aprendizagem, os 

alunos, responderam a tais condições. 
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Quanto ao rendimento dos alunos, observa-se, novamente, o índice médio de 

73,5% no 1º bimestre e, a partir daí, uma queda para 66,1% no 2º bimestre e, 

basicamente, a manutenção desse índice até o 4º bimestre. Ao analisar o item 

“rendimento”, torna-se indispensável, ainda mais tendo como referência os indicadores 

dessa turma, questionar-se sobre como teria sido feita a avaliação de rendimento desses 

alunos, para quê essa avaliação e, principalmente, qual sua fidelidade postas as 

condições apresentadas até aqui quanto à presença de professores titulares das 

disciplinas e alunos aliadas às aulas vagas e situações diversas. 

Primeiramente,  não se adentrou as salas de aula para observar ou registrar como 

cada um dos professores avaliou seus alunos, até porque não era este o foco desta 

pesquisa. Em segundo lugar, existe uma obrigação legal solicitando a realização de 

avaliações e registros periódicos, quer por motivos pedagógicos contribuindo assim no 

direcionamento ou redirecionamento das metodologias de trabalho ou práticas escolares, 

quer por motivos burocráticos, pois mediante registros obtidos nessas avaliações 

periódicas, confirma-se oficialmente a realização do efetivo trabalho da escola,  

permite-se o fornecimento de certificados ou atestados para os alunos, que são 

utilizados no caso de recursos feitos por responsáveis de alunos contestando 

judicialmente a prestação dos serviços da escola . 

Por último, torna-se no mínimo difícil concordar com a total fidelidade desses 

registros de avaliação, haja vista, como apresentei até o momento, em todos os 

bimestres o professor titular da disciplina atuar pouco, o professor eventual circular por 

diversas turmas, as aulas vagas ocuparem cada vez mais espaço no dia a dia dos alunos 

e as situações diversas estarem presentes em freqüência maior do que vários 

componentes curriculares acrescidos também das faltas dos alunos. Como desenvolver 

atividades, pelo menos confiáveis, que possibilitem avaliações e registros, sem 

prejudicar o aluno que tem sido lesado, e isso sem comprometer, paralelamente, o 

professor? 

Feitas estas considerações, é possível, com uma rápida aproximação com os 

indicadores dos outros itens, notar que o alunado – elemento sem o qual a escola não se 

faria necessária –, tem os registros oficiais quanto a seu rendimento e freqüência em 

constante queda média, bimestre após bimestre. Essa é a realidade fictícia que se 

registra oficialmente, apesar das reais inúmeras oscilações quanto à presença ou não do 

professor titular da disciplina, da presença ou não de um professor eventual, de haver 

aula com o professor titular da disciplina ou com o professor eventual ou não haver 
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professor algum e o aluno ser, então, convidado a ficar no pátio sem nenhuma atividade, 

de ele estar na escola ou de ser convidado a permanecer em sua casa para que se realize 

mais uma das situações diversas em relação às quais se registra que a aula foi dada, 

embora, na realidade, tal quadro não se confirme.  

Ao aproximar os indicadores de rendimento dos alunos, em especial com os de 

sua freqüência, fica nítido que, independente de todas essas condições adversas, sua 

freqüência é, em média, de 83,7% ao longo do ano, criando outro questionamento: a 

escola ocupa, na ótica dos alunos e de seus responsáveis, uma importância tal que, 

mesmo existindo todas as adversidades expostas, julgam-na necessária em suas vidas. 

Isso se dá porque ela é um local de passagem obrigatória em suas vidas, 

independentemente do que aconteça lá dentro, pois, apresenta-se como um ponto de 

encontro para os jovens de bairros que, não raro, dispõem de pouquíssimos ou de 

nenhum outro equipamento social para tais encontros.  

Ao analisar os indicadores de freqüência média, observa-se prontamente o 1º 

bimestre com o melhor índice do ano, atingindo 93,5% com grande queda para o 2º 

bimestre, chegando a 83,1%, nova queda no 3º bimestre, alcançando 78,4%, e pequena 

recuperação no 4º bimestre, subindo para 79,9% de freqüência média da turma. 

Lembrando que, no 1º bimestre, os controles de freqüência dos alunos 

mostraram-se frágeis, que alguns professores titulares das disciplinas não ingressaram 

no primeiro dia letivo do bimestre, e que vários professores eventuais que atuaram nesse 

período tinham pouca ou nenhuma experiência no magistério, torna-se difícil acreditar 

que todos os registros de freqüência, principalmente desse bimestre, sejam fidedignos. 

O fato de os 3º e 4º bimestres apresentarem índices de freqüência média dos 

alunos em torno de 80% (83,1% e 78,4% respectivamente) seria um indício de que os 

mesmos estejam mais próximos ao que realmente aconteceu quanto aos registros de 

freqüência dos alunos? O corpo docente já estava completo, os mecanismos de controle 

de freqüência dos alunos devidamente entregues e supostamente preenchidos e o quadro 

horário com pouquíssimas alterações. Registra-se, também, no 3º bimestre o menor 

índice de freqüência média dos alunos, 78,4%, que ainda é superior ao maior índice da 

presença do professor titular da disciplina, 74,8%, registrado no 2º bimestre. 

O índice de 79,9% apresentado no 4º bimestre sugere inicialmente um aumento 

na freqüência dos alunos se comparado ao índice de 78,4% apresentado no 3º bimestre. 

Porém, ao observar que nesse mesmo 4º bimestre a participação do professor titular da 

disciplina – o responsável pela atribuição dos registros de freqüência do aluno – foi de 
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apenas 50%, que os professores eventuais participaram em 7,2% do total de aulas 

previstas para aquela turma, que em 14,5% deste total das aulas não houve nem a 

presença do professor titular da disciplina nem do professor eventual, e que em 28,3% 

do total de aulas previstas para aquela turma o aluno foi impedido de freqüentar a escola 

para uma situação de ensino e aprendizagem, torna-se quase impossível considerar 

confiáveis tais registros, ainda mais quando, ao verificar as atas bimestrais, constata-se 

que oficialmente todas as aulas previstas foram realizadas. 

Neste ponto da análise global dos indicadores médios dessa turma já é possível 

afirmar que:  

• a presença do professor titular da disciplina junto aos alunos durante todo 

o ano foi pequena e preocupante; 

• a participação do professor eventual, além de ter sido o único mecanismo 

utilizado pela escola para reorganizar-se frente a ausência do professor 

titular da disciplina, foi muito grande; 

• a ocorrência de aulas vagas demonstra a necessidade de se buscar outras 

formas de reorganização escolar frente à ausência do professor titular da 

disciplina; 

• além da ocorrência das situações diversas ser intrigante, a quantidade em 

que ocorrem já sugere outras  preocupações prevalecendo em detrimento 

do processo de ensino e aprendizagem; 

• numericamente, os indicadores de rendimento dos alunos são baixos, 

entretanto, permanece o questionamento: tais registros expressam o real 

rendimento dos alunos ou apenas cumprem uma obrigação legal?; 

• a  freqüência média dos alunos foi de 83,7%. Índice considerado 

razoável, contudo, as condições em que se deram tais registros, 

principalmente no 1º e 4º bimestres, colocam em dúvida sua 

credibilidade. 

 

3.2. Análise por componente curricular 

 
Encerradas as análises dos indicadores médios de freqüência do professor titular 

da disciplina, presença do professor eventual, ocorrência de aulas vagas e de situações 

diversas, além de rendimento e freqüência média dos alunos da turma em questão, sem, 
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no entanto, esgotar as possibilidades de análise, apresento, agora, também baseado nas 

informações contidas nas tabelas 31,32 e 33, valendo-me da utilização de gráficos e 

obedecendo os mesmos critérios utilizados na análise dos indicadores médios, a análise 

dos indicadores de freqüência do professor titular da disciplina, participação do 

professor eventual, ocorrência de aulas vagas , de situações diversas, o rendimento e a 

freqüência dos alunos em cada um dos componentes curriculares. 

Somado a isso tudo, auxilia-me nesta análise o Quadro 3, que apresenta a 

caracterização dos professores eventuais, além da Tabela 10 com os professores 

eventuais que atuaram em cada um dos componentes curriculares ao longo do ano. 

Justifico esta análise, componente por componente, pelo fato de permitir ilustrar uma 

série de ocorrências, que, a meu ver, interferiram significativamente no rendimento e 

freqüência dos alunos, mas não foram evidenciados nos registros oficiais da escola. 

 

3.2.1. Arte 
 
O componente curricular “Arte” apresentou os seguintes indicadores ao longo 

do ano, representados nas Figuras 11,12 e 13. 

 

Figura 11. Indicadores gerais do componente curricular Arte 
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Titular 80,0% 55,6% 30,0% 54,5%

Eventual 20,0% 33,3% 60,0% 9,1%

Vagas 0,0% 0,0% 0,0% 9,1%

Diversas 0,0% 11,1% 10,0% 27,3%

Rend. 82,4% 85,7% 93,9% 90,9%

Freq. 90,6% 90,8% 85,5% 88,7%

1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim.
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Figura 12. Indicadores do componente curricular Arte excluindo as aulas vagas e 
as situações diversas 
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Figura 13. Indicadores do componente curricular Arte excluindo a presença dos 
professores 
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O professor titular do componente curricular “Arte” teve participação melhor 

apenas no 1º bimestre, sendo bem mais baixa nos demais. O bimestre de sua maior 

participação coincide com o bimestre de menor rendimento dos alunos ao passo que o 

bimestre de sua menor participação coincidiu com o bimestre de maior rendimento e 

menor freqüência dos alunos. 

Durante todo o ano, três professores eventuais substituíram o professor titular da 

disciplina, mesmo tendo formação acadêmica e tempo de experiência no magistério bem 

diferentes do professor titular da disciplina. Foram eles: 

• formada em Geografia e História e sem experiência no magistério; 

• formada em Ciências e Biologia e sem experiência no magistério;  

• aluna do 3 ano de Química e com um ano de experiência no magistério. 
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Foi o único componente curricular onde não se registrou ocorrência de aulas 

vagas até o 3º bimestre; contudo, a ocorrência de situações diversas foi grande a partir 

do 2º bimestre. Teriam sido oferecidas ao aluno aulas com qualidade e em quantidade 

suficientes dadas tais condições?  Seriam os índices (relativamente bons) alcançados em 

freqüência e rendimento médios dos alunos, expressão de uma verdade ou apenas uma 

maneira de não penalizar (ou agradar) alunos que, durante o ano todo, foram 

prejudicados pela pequena quantidade de aulas com o professor titular da disciplina, 

pela constante presença de professores eventuais, notadamente sem formação acadêmica 

específica para esse componente , pelas aulas vagas que tiveram de permanecer no pátio 

ou pelas muitas ocorrências de situações diversas em que foram impedidos de 

freqüentar a escola? 

 

3.2.2. Ciências 
 
As Figuras 14, 15 e 16 apresentam o rendimento no componente curricular 

“Ciências” com os seguintes indicadores ao longo do ano: 

 

Figura 14. Indicadores gerais do componente curricular Ciências 
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Titular 64,5% 85,7% 85,7% 62,1%

Eventual 16,1% 14,3% 0,0% 6,9%

Vagas 9,7% 0,0% 10,7% 0,0%

Diversas 9,7% 0,0% 3,6% 31,0%

Rend. 94,1% 74,3% 75,7% 66,7%

Freq. 95,6% 80,3% 76,7% 81,8%

1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim.
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Figura 15. Indicadores do componente curricular Ciências excluindo as aulas 
vagas e as situações diversas 
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Figura 16. Indicadores do componente curricular Ciências excluindo a presença 
dos professores 
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O componente curricular “Ciências” apresentou presenças médias do professor 

titular da disciplina mais baixas no 1º e 4º bimestres, coincidindo com os bimestres de 

maior freqüência dos alunos; apresentou mais alta e estável presença do professor titular 

da disciplina no 2º e 3º bimestres, coincidindo com os bimestres de menor freqüência 

dos alunos. 

Quanto à participação dos professores eventuais, cinco diferentes professores 

também atuaram nas aulas previstas para o componente curricular “Ciências”, durante 

todo o ano. Foram eles: 

• formada em Geografia e História e sem experiência no magistério; 

• formada em Letras e com 06 anos de experiência no magistério; 

• formada em Ciências e Biologia e sem experiência no magistério; 
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• aluna do 3º ano de Letras e sem experiência no magistério; 

• aluna do 3º ano de Química e com 01 ano de experiência no magistério. 

Além da grande quantidade de aulas que tiveram a presença do professor 

eventual e da presença das aulas vagas, apenas no 4º bimestre 31% do total de aulas 

previstas foi consumida com situações diversas, coincidindo justamente com o bimestre 

de menor rendimento dos alunos e segundo maior índice de freqüência dos mesmos. 

Qual seria o procedimento utilizado pelo professor titular da disciplina para registrar a 

presença ou ausência do aluno, se o aluno foi impedido de freqüentar a escola? 

 

3.2.3. Educação Física 
 
O componente curricular “Educação Física” apresentou os indicadores de 

rendimento explicitados nas Figuras 17, 18 e 19. 

 

Figura 17. Indicadores gerais do componente curricular Educação Física 
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Titular 44,4% 70,0% 66,7% 54,5%

Eventual 11,2% 10,0% 0,0% 0,0%

Vagas 0,0% 0,0% 11,1% 0,0%

Diversas 44,4% 20,0% 22,2% 45,5%

Rend. 97,1% 97,1% 90,9% 81,8%

Freq. 96,1% 86,9% 79,4% 64,2%

1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim.
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Figura 18. Indicadores do componente curricular Educação Física excluindo as 
aulas vagas e as situações diversas 
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Figura 19. Indicadores do componente curricular Educação Física excluindo a 
presença dos professores 
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Ao analisar os indicadores do componente curricular “Educação Física”, faz-se 

necessário ressaltar que, como citado anteriormente, a distribuição das diversas aulas 

dos diversos componentes curriculares por todos os dias da semana sofreu algumas 

alterações após o planejamento escolar ocorrido no 1º bimestre. Contudo, desde a 

primeira semana letiva, couberam ao componente curricular Educação Física as duas 

últimas aulas  da sexta-feira, ou seja, 100% das aulas semanais deste componente 

curricular dispostas naquele, que, ao longo de todo o ano, mostrou ser o dia da semana 

de maior incidência de situações diversas e as chamadas “pontes” que surgem após os 

feriados. 

Quanto à presença do professor titular da disciplina, o mesmo apresenta 

baixíssimos índices no 1º e 4º bimestres, que coincidem com os maiores índices de 

ocorrências de situações diversas não apenas deste componente curricular, mas, entre 
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todos. O 1º e o 4º bimestres coincidem também com os de melhor e pior rendimento e 

freqüência média dos alunos. Como ocorreu o registro de freqüência ou avaliação, se, 

em aproximadamente metade das aulas previstas, tal encontro não ocorreu? 

Quanto à participação dos professores eventuais, apenas dois atuaram junto às 

aulas previstas para este componente curricular. Foram eles: 

• formada em Educação Física e com 03 anos de experiência no 

magistério; 

• aluno do 3º ano de Matemática e sem experiência no magistério. 

Ocorre uma situação ilegal com a participação deste professor eventual, que é 

aluno do 3º ano de Licenciatura em Matemática. Existindo legislação específica que não 

permite que uma aula de Educação Física seja ministrada senão por um profissional 

habilitado em Educação Física, como esse professor (que ainda é estudante) foi 

remunerado por essas horas de trabalho? Seria este tipo de ocorrência um fato 

esporádico ou prática comum também em outros componentes curriculares? O professor 

titular da disciplina não foi remunerado por estas aulas, o professor eventual que ocupou 

o espaço destinado às aulas de Educação Física e não é habilitado na mesma não pode 

ser remunerado por elas, e, se nenhum profissional for remunerado por essas aulas, 

caracteriza-se oficialmente uma aula vaga e isto não ocorreu. Portanto, quem foi 

remunerado por essas aulas? Quem teria autorizado tal procedimento, caso tenha 

ocorrido? 

Não houve participação de professores eventuais nos 3º e 4º bimestres, porém, a 

ocorrência de 11,1% de aulas vagas no 3º bimestre sugere a falta de profissionais 

disponíveis. Já no 4º bimestre, ao somarmos a presença do professor titular da disciplina 

(54,5%) com a ocorrência de situações diversas (45,5%), conclui-se que, mesmo 

havendo professores eventuais disponíveis, os mesmos não seriam necessários para este 

componente curricular nesse bimestre. 

Quanto ao rendimento dos alunos, torna-se difícil acreditar que esteja calcado 

em uma quantidade considerável de mecanismos de avaliação ao longo dos quatro 

bimestres, em face, principalmente, das várias interrupções na seqüência de encontros. 

No tocante à freqüência dos alunos observa-se, nitidamente, uma vertiginosa queda, 

pois apresentam no 1º bimestre um índice de 96,1% contra 64,2% no 4º bimestre. 

Estariam os alunos, pouco a pouco, se desinteressando pelas aulas deste componente 

curricular ou já cansados das muitas aulas vagas, dos professores eventuais e situações 

diversas por eles vividas ausentando-se deliberadamente da escola? 
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3.2.4. Geografia 
 
O componente curricular “Geografia” apresentou os indicadores representados 

nas Figuras 20, 21 e 22. 

 
Figura 20. Indicadores gerais do componente curricular Geografia 
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Titular 66,7% 45,8% 82,1% 74,3%

Eventual 25,0% 12,5% 0,0% 0,0%

Vagas 0,0% 37,5% 7,1% 2,9%

Diversas 8,3% 4,2% 10,7% 22,9%

Rend. 73,5% 74,3% 78,8% 81,8%

Freq. 92,3% 86,1% 85,9% 82,1%

1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim.

 
Figura 21. Indicadores do componente curricular Geografia excluindo as aulas 
vagas e as situações diversas 
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Figura 22. Indicadores do componente curricular Geografia excluindo a presença 
dos professores 
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A presença do professor titular da disciplina é baixa nos dois primeiros 

bimestres, se comparados aos dois últimos bimestres do ano. Todavia, a presença do 

professor eventual é muito grande nos dois primeiros bimestres (25% e 12,5% 

respectivamente) e inexistente nos dois últimos bimestres do ano. Por sua vez, a 

ocorrência de aulas vagas é inexistente no 1º bimestre, elevadíssima no 2º bimestre 

(37,5%), sendo este, inclusive, o componente curricular com o maior índice de aulas 

vagas em um mesmo bimestre, e a partir daí, diminui consideravelmente nos bimestres 

seguintes. A ocorrência de situações diversas faz-se presente ao longo de todo o ano, 

elevando em muito sua presença no 4º bimestre. 

Rendimento e freqüência médias dos alunos cumprem trajetórias opostas, 

porque, enquanto o rendimento apresenta índices médios mais elevados a cada bimestre, 

os indicadores de freqüência estão, ao contrário, em queda no mesmo período. O 

número de alunos presentes na sala de aula estaria interferindo diretamente no 

rendimento dos alunos? 

Quatro professores eventuais atuaram durante o ano letivo na ausência do 

professor titular da disciplina, possuindo a seguinte formação acadêmica e tempo de  

experiência no Magistério: 

• formada em Geografia e Historia e sem experiência no magistério; 

• formado em Letras e com 06 anos de experiência no magistério; 

• formada em Ciências e Biologia e sem experiência no magistério; 

• aluno do 3º ano de Matemática e sem experiência no magistério. 
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3.2.5. Hora da Leitura 
 
A Figura 23 representa os indicadores do componente curricular “Hora da 

Leitura”.  

 

Figura 23. Indicadores gerais do componente curricular Hora da Leitura 
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Eventual 20,0% 10,0% 0,0% 0,0%

Vagas 30,0% 20,0% 10,0% 18,2%

Diversas 0,0% 0,0% 10,0% 36,4%

1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim.

 
 

Neste componente curricular, observa-se que o professor titular da disciplina 

teve uma baixíssima presença no 1º (cerca de 50%) e no 4º bimestre (perto de 40%), 

com melhor participação no 2º e no 3º bimestres. Foi substituído ao longo do ano por 

três professores eventuais com formação acadêmica e experiência no Magistério assim 

dispostos: 

• formado em Letras e com 06 anos de experiência no magistério; 

• aluno do 3º ano de Matemática e sem experiência no magistério; 

• formada em Matemática e com 02 anos de experiência no magistério. 

Apresentou, em níveis considerados elevados, a ocorrência de aulas vagas 

durante os quatro bimestres e da mesma forma as situações diversas, o que, acrescido da 

formação acadêmica e experiência dos professores eventuais e da baixa presença do 

professor titular da disciplina, conduz-me a outro questionamento, a saber: o 

componente curricular “Hora da Leitura”, que foi incorporado aos demais componentes 

como parte de uma proposta da Secretaria Estadual de Educação com o intuito de 

enriquecimento cultural, teria, nestas condições, atingido seu objetivo principal, ou 
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simplesmente incorporou e reproduziu práticas arraigadas na rotina escolar que, 

conforme tem se apresentado nesta pesquisa, apenas ocorrem na teoria e registros 

oficiais da escola? 

3.2.6. História  
 
Descritos nas Figuras 24, 25 e 26 o componente curricular “História” apresentou 

os seguintes indicadores ao longo do ano: 

 

Figura 24. Indicadores gerais do componente curricular História 
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Eventual 20,7% 3,3% 10,3% 6,1%

Vagas 3,4% 10,0% 20,7% 21,2%

Diversas 13,8% 3,3% 10,3% 24,2%

Rend. 38,2% 45,7% 45,5% 51,5%

Freq. 97,1% 83,2% 81,8% 83,4%

1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim.

 
Figura 25. Indicadores do componente curricular História excluindo as aulas vagas 
e as situações diversas 
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Figura 26. Indicadores do componente curricular História excluindo a presença 
dos professores 
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A presença do professor titular da disciplina apresentou-se baixa no 1º bimestre 

(62,1%), melhorando consideravelmente no 2º bimestre, atingindo 83,3% e, neste 

momento, iniciou uma acentuada queda, apresentando 58,6% no 3º bimestre e 48,5% no 

4º bimestre. No segundo semestre, esse professor ministrou apenas 53,5% do total das 

aulas previstas; teria esta condição, portanto, reflexo no rendimento dos alunos? A 

presença do professor eventual aconteceu nos quatro bimestres, sendo feita por cinco 

diferentes professores eventuais com as seguintes características: 

• formada em Geografia e História e sem experiência no magistério; 

• aluna do 3º ano de Letras e sem experiência no magistério; 

• aluna do 3º ano de Química e com 01 ano de experiência no magistério; 

• formada em Ciências e Biologia e sem experiência no magistério; 

• aluno do 3º ano de Matemática e sem experiência no magistério. 

A ocorrência de aulas vagas e situações diversas estiveram presentes ao longo 

dos quatro bimestres e em números preocupantes. Ao aproximar os indicadores de 

freqüência e rendimento médios, observa-se que, mesmo com todas as adversidades até 

aqui descritas, a freqüência dos alunos foi boa ao longo do ano. Entretanto seu melhor 

indicador de rendimento atingiu apenas 51,5% no 4º bimestre. È possível o professor 

titular da disciplina, a equipe docente e até mesmo a administração escolar aceitarem 

passivamente uma situação onde o melhor índice bimestral alcançado por uma turma é 

de 51,5%? 

Como explicar o fato de que, de modo geral, ao longo do ano, a freqüência dos 

alunos não diminuiu e o rendimento dos mesmos melhorou (mesmo dentro de valores 

considerados baixos), acompanhados de uma redução de aulas com o professor titular e 
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eventual e aumento das aulas vagas e das situações diversas? Neste componente 

curricular o contato com professor titular ou eventual dificultou o rendimento dos 

alunos? 

3.2.7. Inglês 
 
O componente curricular “Inglês” apresentou os indicadores de rendimento ao 

longo do ano expressos nas Figuras 27, 28 e 29. 

 

Figura 27. Indicadores gerais do componente curricular Inglês 
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Vagas 0,0% 4,0% 0,0% 20,8%

Diversas 0,0% 12,0% 9,5% 20,8%

Rend. 94,1% 65,7% 54,5% 84,8%

Freq. 96,9% 90,9% 68,3% 80,3%

1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim.

 
Figura 28. Indicadores do componente curricular Inglês excluindo as aulas vagas e 
as situações diversas 
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Figura 29. Indicadores do componente curricular Inglês excluindo a presença dos 
professores 
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Pode-se descrever a participação do componente curricular “Inglês”, ao longo do 

ano, em dois momentos. O 1º e o 2º bimestres mais a primeira semana do 3º bimestre 

estiveram sob a responsabilidade da professora titular da disciplina e, a partir daí, em 

função de seu afastamento por causa de licença gestante, assume outra professora que, 

para efeito de análise de dados, é considerada como professora eventual. Merece 

registro o fato de que este tipo de afastamento, por ser previsível, permite à escola 

reorganizar-se com certa antecedência e que, assim sendo, permitiu à professora que 

assumiu as aulas fazer uso de afastamentos legais como os demais professores titulares 

das disciplinas, como por exemplo, faltas abonadas e falta médica, entre outras. 

Ao longo do ano seis professores eventuais alternaram-se substituindo a 

professora titular da disciplina, foram eles: 

• formada em Geografia e História e sem experiência no magistério; 

• aluna do 3º ano de Letras e sem experiência no magistério; 

• formada em Letras e com 07 anos de experiência no magistério; 

• formada em Geografia e História e com 02 anos de experiência no 

magistério; 

• formada em Ciências e Biologia e sem experiência no magistério; 

• aluno do 3º ano de Matemática e sem experiência no magistério.  

Ocorreram poucas aulas vagas até o 3º bimestre, porém, no 4º bimestre 20,8% 

do total de aulas previstas são caracterizadas como aulas vagas. A ocorrência de 

situações diversas não se dá no 1º bimestre. Contudo, todos os bimestres seguintes são 
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muito prejudicados com este tipo de ocorrência, chegando a 20,8% do total de aulas 

previstas para o 4º bimestre. 

Destaca-se o fato de que até o 3º bimestre ocorreram poucas aulas vagas, ou 

seja, na maioria das aulas, houve a presença de um professor titular da disciplina ou 

eventual junto aos alunos, e, tanto rendimento quanto freqüência média dos alunos 

estiveram em queda. No 4º bimestre, quando por muitas vezes já se observou uma 

diminuição no encontro entre professores e alunos, um aumento considerável nas 

ocorrências de aulas vagas e de situações diversas, freqüência e rendimento dos alunos 

apresentaram  melhora de 18% e 55%, respectivamente. Que estratégias teria utilizado 

esse professor para conseguir tais índices nessas condições? 

 

3.2.8. Língua Portuguesa 
 

“Língua Portuguesa” apresentou os indicadores ao longo do ano representados 

nas Figuras 30, 31 e 32. 

 

Figura 30. Indicadores gerais do componente curricular Língua Portuguesa 
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Vagas 0,0% 3,4% 14,3% 6,5%
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Rend. 61,7% 45,7% 57,6% 45,5%

Freq. 90,7% 72,2% 79,2% 74,6%

1º bim. 2º bim. 3º bim. 4º bim.
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Figura 31. Indicadores do componente curricular Língua Portuguesa excluindo as 
aulas vagas e as situações diversas 
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Figura 32. Indicadores do componente curricular Língua Portuguesa excluindo a 
presença dos professores 
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Quanto à presença do professor titular da disciplina, observou-se no 2º bimestre 

seu maior índice: 84,5% do total das aulas previstas. Em contrapartida, foi o bimestre 

em que se registrou o menor índice de freqüência dos alunos e o segundo pior índice de 

rendimento dos mesmos. Observou-se, também no 4º bimestre, o pior índice de 

presença do professor titular da disciplina (61,3%), o pior índice de rendimento dos 

alunos e o segundo pior índice de freqüência dos mesmos. 

Do 1º para o 2º bimestre o índice de presença do professor titular da disciplina 

aumentou, enquanto os índices de freqüência e rendimento dos alunos diminuíram; do 

2º para o 3º bimestre o índice de presença do professor titular da disciplina diminuiu, ao 

passo que os índices de freqüência e rendimento dos alunos aumentaram, e  do 3º para o 
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4º bimestre os índices de presença do professor titular da disciplina, rendimento e 

freqüência dos alunos seguiram a mesma trajetória: de queda. 

A ocorrência de aulas vagas e de situações diversas esteve presente, 

praticamente durante o ano todo. Contudo o professor eventual teve uma pequena 

participação se comparado aos índices apresentados pelos outros componentes 

curriculares, e, sobretudo, o fato de que, dos três professores eventuais que ocuparam ao 

longo do ano o espaço destinado às aulas do componente curricular Língua Portuguesa, 

nenhum ter formação acadêmica em Letras e nem experiência anterior no magistério, 

foram eles: 

• formada em Geografia e Historia e sem experiência no magistério; 

• formada em Ciências e Biologia e sem experiência no magistério; 

• aluno do 3º ano de Matemática e  sem experiência no magistério. 

Não foi possível, e nem é esse o objetivo desta pesquisa, verificar se, quando da 

ausência do professor titular da disciplina, o mesmo fornecia material ou orientações 

para que o professor eventual desenvolvesse atividades sob sua responsabilidade, 

porém, pode-se raciocinar da seguinte forma: 

• o professor titular da disciplina deixou atividades ou orientações  para a 

continuidade dos conteúdos que vem trabalhando com seus alunos. Os 

citados professores eventuais com as respectivas formações acadêmicas e 

sem experiências no magistério seriam capazes de desenvolver, ao menos 

minimamente, tais atividades? 

• o professor titular da disciplina não deixou atividades ou orientações 

para dar continuidade aos conteúdos que vem trabalhando com seus 

alunos e a escola também não forneceu material algum (o que 

normalmente acontece). Com as já citadas características dos professores 

eventuais, o que tal profissional, nestas condições, pode fazer? 

• o professor titular da disciplina não deixou atividades ou orientações 

para a continuidade dos conteúdos que vem trabalhando com seus alunos 

e a escola forneceu atividades para que este profissional atuasse junto aos 

alunos. Seriam estas atividades compatíveis com aquilo que os alunos 

estão normalmente trabalhando com o professor titular da disciplina ou 

servem apenas para mantê-los sob controle e, preferencialmente, dentro 

da sala de aula? O trabalho do professor eventual é essencial no âmbito 
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pedagógico ou simplesmente, nestas condições, permite o registro de 

mais uma aula dada e, consequentemente, o cumprimento dos 200 dias 

letivos? 

 

3.2.9. Matemática 
 

O componente curricular “Matemática” apresentou os seguintes indicadores, 

expressos nas Figuras 33, 34 e 35, ao longo do ano. 

 

Figura 33. Indicadores gerais do componente curricular Matemática 
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Freq. 88,7% 74,4% 70,5% 83,9%
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Figura 34. Indicadores do componente curricular Matemática excluindo as aulas 
vagas e as situações diversas 
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Figura 35. Indicadores do componente curricular Matemática excluindo a 
presença dos professores 
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Quanto à presença do professor titular da disciplina, observou-se um 

considerável aumento do 1º para o 2º e do 2º para o 3º bimestre, só que, do 3º para o 4º 

bimestre sua presença diminuiu bruscamente, atingindo os inexpressivos 37,9% do total 

de aulas previstas. Neste componente curricular, o professor eventual tem uma pequena 

participação, exceção feita ao 1º bimestre, em função principalmente do ingresso do 

professor titular da disciplina apenas após o planejamento escolar. Entretanto sete 

diferentes professores eventuais ocuparam o espaço destinado às aulas do componente 

curricular “Matemática”. Destaca-se também a formação acadêmica e o tempo de 

experiência no magistério de cada um, visto que a turma apresentou, ao longo de todo 

ano, rendimento digno de intervenções pedagógicas, foram eles: 

• formada em Geografia e Historia e sem experiência no magistério; 

• aluna do 3º ano de Química e com 01 ano de experiência no magistério; 

• formado em Letras e com 06 anos de experiência no magistério; 

• formado em Geografia e Historia e sem experiência no magistério; 

• formada em Ciências e Biologia e sem experiência no magistério; 

• aluno do 3º ano de Matemática e sem experiência no magistério; 

• formada em Letras e com 01 ano de experiência no magistério.  

Além de surgir, neste componente curricular, os mesmos questionamentos 

apresentados no componente curricular “Língua Portuguesa”, questiono também como é 

possível a manutenção de índices de rendimento tão baixos? Como é possível que se 

apresente no 4º bimestre um rendimento médio de 21,2% por parte dos alunos, se neste 

mesmo bimestre o professor titular da disciplina esteve presente em apenas 37,9% do 



137 

 

total de aulas previstas, o professor eventual atuou em apenas 1,5% do total de aulas 

previstas e, se, juntas, as ocorrências de aulas vagas e situações diversas consumiram 

60,6% do total de aulas previstas? 

Feitas apenas algumas das muitas possibilidades de análise dos indicadores de 

presença do professor titular da disciplina, da participação do professor eventual, da 

ocorrência de aulas vagas e das situações diversas, do rendimento e da freqüência dos 

alunos em cada componente curricular observa-se que: 

• os indicadores de presença dos professores titulares das disciplinas 

poderiam ser bem mais elevados  com a simples eliminação das situações 

diversas; 

• a atuação dos professores eventuais, mesmo sendo em grande 

quantidade, não sugere qualidade, considerando, principalmente, a 

formação acadêmica e tempo de experiência no Magistério de cada um. 

Considerando ainda que, como foi visto anteriormente, na maioria das 

vezes, foi o inspetor de alunos quem definiu qual eventual atuaria em 

qual turma, fica clara a falta de critérios pedagógicos para tais 

encaminhamentos; 

• a ocorrência de aulas vagas implica na reposição destas aulas, do que não 

foi encontrado registro algum nem se deu observação de tal fato, o que 

sugere a necessidade de outros mecanismos  para suprir a ausência do 

professor titular da disciplina; 

• as situações diversas, ou seja, as situações criadas pela escola que não 

permitiram a realização de aulas e que foram registradas oficialmente 

como aulas dadas, surgem como recurso utilizado pela escola para 

produzir documentos como o preenchimento de diários de classe por 

exemplo; 

• o rendimento médio dos alunos, expresso em números, diminui ao longo 

do ano, então, pautado nas mais variadas ocorrências citadas 

anteriormente, chega a ser questionável  sua veracidade; 

• a freqüência média dos alunos apresenta-se da mesma forma que o 

rendimento médio, isso quer dizer que os números apontam para o uma 

boa freqüência. Pautado nas mais variadas ocorrências e nos mecanismos 
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de controle de freqüência utilizados, questiono-me quanto a fidelidade 

destes registros. 

Após estas análises e os muitos questionamentos surgidos torna-se, a meu ver, 

difícil atender ao principal objetivo deste capítulo, que seria o de analisar em 

profundidade os possíveis impactos da ausência do professor titular da disciplina no 

rendimento dos alunos, principalmente em função de alguns fatores (e descobertas) que 

emergem a partir da análise de alguns componentes curriculares ou da reincidência de 

algumas ocorrências, como por exemplo, as situações diversas e as características dos 

professores eventuais. 

O quadro que se apresenta das condições em que foram desenvolvidas as 

atividades neste ano letivo, sugere que foi muito difícil, para qualquer um dos 

professores com atividade junto a essa turma, desenvolver um trabalho com um mínimo 

de continuidade, considerando que, quando a interrupção não era fruto de sua ausência, 

a escola encarregava-se desta interrupção. Esse dado me sugere também que, mesmo 

com a entrada de um professor eventual, a continuidade não se deu por motivos já 

citados anteriormente. Segundo Nóvoa (1995) ao apresentar as questões de qualidade 

educacional, aponta a estabilidade profissional do corpo docente e a continuidade do 

trabalho como características essenciais para a eficácia das escolas. Esse mínimo de 

continuidade é um item indispensável na busca de um trabalho de qualidade, o que, 

decerto, permitirá registros mais confiáveis e avaliações mais eficientes. 

A maneira como a escola foi priorizando a construção de relatórios e 

documentos expressos principalmente na ocorrência das situações diversas, em 

detrimento do ensino e aprendizagem, me levam a refletir sobre outro ponto: não seriam 

os registros de rendimento (e de freqüência) somente mais um desses documentos? 

Independente de registrarem excelentes ou péssimos resultados, nenhum 

encaminhamento pedagógico foi feito a partir deles. Talvez não sejam confiáveis para a 

análise proposta mesmo porque os indicadores oficiais quanto a promoção, retenção e 

evasão obtidos por essas turmas dão conta de que esta é uma escola de “sucesso” ou, ao 

menos, os números oficiais apontam para isso. 

É importante lembrar que esses números são reunidos aos números das demais 

turmas dessa escola que os repassa à Diretoria Regional de Ensino que os repassa, 

juntamente com os números das demais escolas da região, à Secretaria Estadual de 

Educação que reúne os números de todas as Diretorias Regionais de Ensino e produz os 

indicadores oficiais do Estado. 
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A Figura 36 apresenta os resultados oficiais das doze turmas presentes nesta 

pesquisa, quanto à promoção, retenção e evasão escolar, obtidas a partir das planilhas 

apresentadas no anexo 10. 

 

Figura 36. Resultados finais das turmas pesquisadas quanto a promoção, retenção 
e evasão escolar 
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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? Contudo, numa análise mais criteriosa 

baseada, por exemplo, nas informações apresentadas nos itens anteriores, ou apenas no 

anexo 10, observou-se que houve 12 casos de alunos evadidos e aluno evadido é aluno 

não freqüente. Além disso, por um lado, todos os catorze alunos retidos tiveram como 

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

uma freqüência 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 freqüência maior ou 

igual a 75% do total de aulas dadas. 

Seria o registro oficial de freqüência 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?      

Ao término dessas análises sobre tantos indicadores, observa-se, ao 

aproximarmos tais considerações aos resultados oficiais da turma 7D, números que 

apontam para a Secretaria de Educação a aprovação de 87,9% dos alunos desta sala. 
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Ora, 9,1% dos alunos desta turma evadiram-se, ou seja, deixaram de comparecer 

regularmente à escola por bem mais que 25% do total de aulas previstas. Além disso, 

apenas 3% dos alunos foram considerados reprovados. Estes 3% do total de alunos 

significa exatamente 01 aluno que foi retido por não apresentar o mínimo de 75% de 

freqüência do total de aulas previstas, enquanto outros alunos – que tiveram 

rendimentos parecidos com o seu – foram aprovados por apresentarem freqüência igual 

ou superior a 75% do total de aulas previstas. 

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 freqüência num quadro composto com 

esses dados e os demais dos capítulos anteriores?  
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Considerações finais 
 

O objetivo principal desta pesquisa era o de verificar  o absenteísmo de 

professores e alunos em uma escola pública paulista era, os modos como 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 social nos últimos tempos com 

informações parciais e superficiais veiculados pela mídia. Entretanto, do ponto de vista 

da pesquisa há muitas lacunas impossibilitando dados que permitam compreender as 

dinâmicas internas das escolas nesse particular aspecto. 

A origem desta 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 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. Talvez tudo isto eu aceitasse simplesmente por entender como 

naturais, ou seja, que tais ocorrências fossem pertinentes a cultura escolar. 

Após o relato nos capítulos anteriores pode-se afirmar que na escola pesquisada, 

o absenteísmo de professores e alunos é 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 

verifico-se a existência de outros mecanismos, aqui descritos como situações diversas 

que impedem o encontro entre o professor e os alunos, constituindo assim uma outra 

ocorrência - também não registrada em nenhum documento oficial - em que  o aluno é 

lesado no seu contato com os professores. 

A análise de todos os dados constantes nos capítulos anteriores levou a retomar 

as leituras de Nóvoa (1995) e Lima (2003) neste final. 

Lima (2003), com os conceitos de organização racional-legal, as características 

informais e não formais permitem que compreendamos um pouco da complexidade que 

é a escola. Convivem, na mesma instituição, normas tradicionais regulando a vida de 



142 

 

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, o exercício de poder atribuído ao inspetor da escola com 

todos os controles que faz da organização e re-organização do dia-a-dia da escola. 

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. 

Nesta pesquisa foram focalizados sobretudo os professores, os alunos e o inspetor por 

serem centrais ao foco do estudo. 

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

adapta, um esquema para abordar a cultura organizacional da escola. Um dos eixos do 

modelo se refere a uma zona de invisibilidade composta de conceito, 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 as 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. 

Nesse mesmo artigo de Nóvoa, o autor ao trazer as características das escolas 

visando sua eficácia aponta algumas esferas que podem ser aqui retomadas a propósito 

dos dados obtidos. Destaque-se, neste caso a otimização do tempo, considerando-se que 

a estabilidade profissional já foi objeto de articulação anterior. Segundo o autor, a 

análise do tempo é fundamental também para a compreensão das dinâmicas e regulação 

das organizações escolares. É  preciso, para se ter uma escola de qualidade, que os 

alunos disponham do máximo do tempo possível para aprender. As interrupções de 

aulas detectadas, a deficiente re-organização da escola em função das faltas são fatores 

negativos para o funcionamento adequado da escola que deve ser a atividade 

pedagógica. 

Assim é que não se pode dizer que essa escola tenha sido eficaz, pois das 13.448 

aulas previstas só 8.664 foram ministradas pelos professores titulares das disciplinas; 
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2.067 foram atendidas pelos professores eventuais; 801 aulas ficaram vagas e 1.916 

foram aulas não dadas por situações diversas criadas pela própria escola. Convertidas 

em horas-relógio  - para considerarmos o tempo - teríamos 11.206,6 horas (de 60 

minutos) previstas, mas apenas 8.942,5 horas ministradas pelos titulares ou eventuais 

enquanto em 2.264,1 horas o ensino e aprendizagem não ocorreram pelas razões 

apontadas acima. 

O outro objetivo desta pesquisa: verificar se estas ocorrências, citadas 

anteriormente, produziram algum impacto no rendimento dos alunos não foi atendida 

plenamente, pois o que se observou durante todo o ano letivo, e as muitas análises 

apresentadas ao longo do trabalho apontam para isso, 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 resultado de lutas no âmbito da profissionalidade. Ocorre, sim, a 

presença de muitos sinais aos quais os órgão 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 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. 

Cabem, ainda, nas considerações finais algum comentário sobre o percurso da 

pesquisa que foi intenso, trabalhoso e, afinal, bem sucedido tanto na coleta quanto na 

análise aqui apresentada para evidenciar o problema detectado, só possível pela 

simultaneidade de professor e pesquisador. 

Destaca-se ainda o fato de esta pesquisa ter acontecido dentro da escola e de 

modo quase que clandestino, pois se a direção da escola tivesse pleno conhecimento de 

que toda sua rotina seria observada certamente não teria permitido tal pesquisa, uma vez 

que todas as atribuições e prazos solicitados por instâncias superiores estavam sendo 

cumpridas. A escola não possui um profissional que faça o acompanhamento desses 
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números, porém o fato de um professor que teve a oportunidade de entrar em contato 

com o universo de pesquisas acadêmicas conseguir coletar e analisar esses números já 

seria um indício de que nos quadros da Secretaria Estadual de Educação possa existir 

profissionais com essa capacidade, demonstrando a relevância da existência do 

programa de bolsas para os educadores da rede estadual paulista. 

Pude observar que realmente a escola é uma fonte riquíssima de informações 

para o entendimento de muitos dos dilemas educacionais como o tão difundido 

“fracasso escolar da escola pública” porém, como fez Luis Pereira precisa ser analisada 

também nos detalhes; que ocupa certamente ima posição estratégica no sistema 

educacional como anuncia Hutmacher e Lima contudo, passa boa parte de seu tempo 

atuando resumidamente como uma peça de um sistema burocrático já a muito previsto 

por Weber; que se as aulas ocupam uma importância central no dia a dia escolar como 

propõe Canário, a realização, ao menos de imediato, dessas aulas precisa ser observada. 

Acredito que outras considerações ainda possam ser feitas a partir de uma leitura 

mais apurada do trabalho uma vez que é grande o número de tabelas, quadros e figuras; 

porém chama muito a atenção o fato de a escola não ter conhecimento desses 

indicadores e que talvez esses indicadores possam contribuir de certo modo na busca de 

uma escola pública de qualidade e que, não fosse o fato desta pesquisa estar sendo 

realizado em um conceituado Programa de Estudos Pós- Graduados em Educação, sob a 

orientação de uma respeitada pesquisadora e com todos os registros das mais diversas 

etapas desta pesquisa à disposição, alguém poderia até questionar a veracidade desses 

indicadores não apenas pelo fato de serem impressionantes mas, principalmente, por 

não existir nenhum registro oficial na escola que confirmem tais números. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo nº 01-  Quadro horário definitivo. 

Anexo nº 02-  Calendário escolar. 

Anexo nº 03-  Ata de fundamentação. 
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Anexo nº 06-  Ficha de freqüência do professor. 
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Anexo nº 08-  Instrumento de registro de freqüência e ausência dos professores. 

Anexo nº 09-  Justificativas utilizadas pelos professores para suas ausências. 

Anexo nº 10-  Indicadores finais de cada turma. 

Anexo nº 11-  Ata bimestral. 

  

 

 


