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“Cabe a nós estar conscientes da 
importância de nosso papel de 
amparar, reerguer, reavivar os 
sentimentos, valores e atitudes que 
poderão renovar a confiança em dias 
melhores (...) a melhor forma possível 
com as novas gerações é contribuir 
para a construção de um novo tempo, 
mais justo e fraterno. 

Gabriel Chalita



POR QUÊ?



OBJETIVOS

GERAL: 
• Identificar os fatores que causam a evasão, 

buscar parceria com a Secretaria da Educação  
promovendo ENCONTROS BIOCÊNTRICOS 
com os educadores para o fortalecimento e 
permanência do educando na escola. 



OBJETIVOS:

ESPECÍFICOS:

• Despertar o educador para uma proposta 
Biocêntrica em sala de aula, fortalecendo  as 
relações escola, família e comunidade.

• Realizar atividades direcionadas buscando 
SEMPRE a promoção da criação e 
permanência do aluno em sala de aula.



   “Princípio Biocêntrico, cujo objetivo é a 
conexão  com a vida. Creio que chegou 
a hora de dar a educação uma 
abordagem que não seja cultural e sim 
orientada para a sobrevivência e o 
restabelecimento das funções originais 
da vida. A partir do princípio Biocêntrico 
a educação deve cultivar as funções que 
regulam o sistema vivente humano e 
permitam sua evolução.”

  Cavalcante, 1997



COMUNIDADE

ESCOLA

FAMÍLIA

EDUCANDO



  OBJETIVOS

   ESPECÍFICOS:
• Buscar parcerias com a 

secretaria de Educação, para a 
realização de atividades cujo 
tema é promover a importância 
da escola na vida do aluno, 
englobando não só este, como 
também sua família e a 
comunidade.



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

CÁSSIA REGINA (2003, p. 101):

   “A teia da vida consiste em redes dentro de 
redes. Em cada escala, sob estreito e minucioso 
exame, os nodos de rede se revelam como 
redes menores. [...] na natureza, não há acima 
ou abaixo, e não há hierarquias”. 



EDGAR MORIN ( 2007):
 
   “A compreensão é a um só meio e fim 

da comunicação humana . Entretanto, 
a educação para a compreensão está 
ausente do ensino. Considerando a 
importância  da educação para a 
compreensão, em todos os níveis 
educativos e em todas as idades, o 
desenvolvimento  da compreensão 
pede a reforma  das mentalidades. 
Esta deve ser a obra para a educação 
do futuro.”



CAPRA (1996): 

   “Há somente redes aninhadas dentro de outras 
redes(…). É necessário que todos nós que 
fazemos a educação aprendamos a olhar o ser 
humano como um todo.”



METODOLOGIA

   O tema do nosso trabalho, foi 
sugerido após observações de 
frequente ausência dos 
educandos na sala de aula 
durante o ano letivo. Essa 
problemática nos levou a 
analisar os motivos dessa 
ausência e nos despertou para 
o desenvolvimento de ações e 
posterior solução.



De acordo com FUKUI (in 
BRANDÃO et al, 1983) o qual 
ressalta a responsabilidade da 
escola ao afirmar que "o fenômeno 
da evasão e repetência longe está 
de ser fruto de características 
individuais dos alunos e suas 
famílias. Ao contrário, refletem a 
forma como a escola RECEBE E 
EXERCE a AÇÃO sobre os 
membros destes diferentes 
segmentos da sociedade". 



METODOLOGIA

Na EJA o primeiro passo  foi 
convidar  os professores, a 
coordenação e o conselho escolar  
para uma reunião, sobre a situação 
detectada perfazendo uma 
avaliação para juntos buscarmos 
solução para minimizar a evasão 
escolar em CURTO PRAZO.



• CANDAU (1994, p.26): “O 
educador, nunca estará definitivo 
e pronto, pois sua preparação, 
sua prática continua meditando 
através das teorias e 
confrontando entre si.”



METODOLOGIA

Iniciamos com o levantamento dos 
alunos evadidos feito pelos 
professores e coordenador do 
projeto. Implementamos o Projeto 
Evasão Escolar, trabalhando 
primeiramente com as famílias dos 
alunos com a perspectiva inicial de 
sua PERMANÊNCIA na escola e o 
seu  sucesso na aprendizagem.



 “O ser humano é um só templo 
físico, biológico, psíquico, 
cultural, social, histórico…”

Edgar Morin(2007)



DIANTE DA PESQUISA
DE CAMPO FOI DIAGNOSTICADO

• A importância da escuta pedagógica.
• O olhar afetivo  e reparador do ser humano na 

EJA.

• Professor sensível ao comportamento da 
aluna, percebe o olhar indireto, inicia um 
diálogo no final aluna agradece pela atenção.

• Aluno silencioso.
• Ao iniciar as aulas, após quinze anos fora da 

escola, pai trabalhador. 



DIAGNÓSTICO
• Aluna agradece que depois da conversa 

com a professora melhorou o 
relacionamento com seu filho.

• Aluno fala que quando chega na escola 
esquece os problemas e que melhorou 
sua auto-estima.

• Quando adolescente era o melhor e 
agora professora, tenho dificuldades. 

• Professora escuta, orienta e depois aluno 
agradece que melhorou seu 
aprendizado.



RESULTADOS

• A dualidade atencioso-acolhedor 
é o que os alunos mais 
procuram em um professor 
independente da disciplina. 

   A  afetividade propicia uma 
relação dinâmica, prazerosa, e 
acaba por criar vínculos  entre o 
professor e aluno, intra e extra-
escolar



RESULTADOS

Os dados coletados por meio das 
leituras, nas observações, 
entrevistas, vivências com os 
professores permitiram a 
compreensão sobre as dificuldades 
que os professores enfrentam no 
seu dia a dia, identificando também 
a metodologia utilizada em sala de 
aula, desta forma podemos perceber 
alguns dos motivos e dificuldades 
que os alunos têm. 



CONCLUSÃO

   Esperamos ter contribuído 
para aqueles que visam uma 
mudança em suas atitudes 
que pretendam facilitar o 
processo de aquisição do 
conhecimento do aluno e 
minimizar a evasão escolar 
como outras formas de se 
educar. 



"Cada um que passa em nossa vida, passa 
sozinho, pois cada pessoa é única e 
nenhuma substitui a outra. Cada um que 
passa em nossa vida, passa sozinho, mas 
quando parte, nunca vai só nem nos deixa 
a sós. Leva um pouco de nós, deixa um 
pouco de si mesmo. Há os que levam 
muito, mas há os que não levam nada”.

Saint-Exupéry
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