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Resumo

O artigo relata o projeto de intervenção realizado com objetivo de conhecer as
causas e atuar na redução dos índices de evasão do ensino fundamental noturno.
Trata da evasão escolar, como ela reflete negativamente na educação, com
prejuízos diretos e indiretos para alunos e todo o sistema educacional. Foram
coletados dados para entendimento da evasão e para buscar contribuir com a
comunidade no enfrentamento de uma questão social, ainda presente em nossa
sociedade: o abandono escolar e a ausência de políticas públicas que dêem conta
de resolver o problema. O objetivo foi coletar informações, promover ações que
tentassem mostrar a importância do acesso, a garantia de permanência dos alunos
na escola. Usando aportes da pesquisa-ação e referenciado nos estudos sobre a
evasão escolar uma primeira ação do projeto almejou interferir na realidade
apontada pelas pesquisas de que a maioria dos alunos em processo de evasão
escolar demonstra desinteresse pelos estudos, além de alguns precisarem ajudar na
complementação do orçamento familiar, ou ainda estarem envolvidos com
prostituição infanto-juvenil, drogas e alcoolismo. A partir de estratégias definidas
com base na teoria das inteligências múltiplas, a segunda ação buscou compreender
as potencialidades dos alunos, partilhá-las com os professores envolvidos e, por
meio de estratégias diferenciadas, mostrar aos alunos a importância de
permanecerem na escola.
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Introdução

A EVASÃO COMO UM PROBLEMA A SER ENFRENTADO PELA ESCOLA

O cenário ideal de uma escola seria: alunos matriculados, frequentando
diariamente a escola, participando das atividades pedagógicas, culturais, recreativas
e socializadoras, desta forma conseguindo transpor obstáculos e crescendo física e
intelectualmente. Mas não é o que ocorre com a totalidade dos alunos.
Segundo Arco-Verde (2009) a Evasão Escolar é uma realidade em nossas
escolas que precisa ser combatida por toda a sociedade e, em especial, pela
comunidade escolar e órgãos responsáveis por zelar pelo direito das crianças e
adolescentes de frequentar a escola e ter o acesso ao saber sistematizado.
A autora enfatiza ainda, que existe uma série de fatores de ordem social e
pedagógica que acabam levando à evasão escolar. Podemos elencar os fatores de
ordem social como sendo: o trabalho infantil, a longa distância entre a escola e a
casa do aluno, a falta de uniforme e material escolar. Há que se destacar os motivos
ligados à violência física ou psicológica, à exploração sexual, à gravidez precoce, ao
uso e tráfico de drogas e álcool e a brigas de gangues que são fatores reais que têm
crescido em nossa sociedade e que acabam interferindo no processo pedagógico.
A intervenção realizada demonstrou que há necessidade de revermos a
prática pedagógica desenvolvida em nossas escolas e, consequentemente, em que
medida estamos contribuindo para a redução da evasão escolar.
Ao participar do Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE), foram
retomados os estudos sobre essa problemática, observando o desempenho escolar
de alunos de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental noturno, constatando, assim, o
alto índice de adolescentes evadidos. Como pedagoga da rede pública estadual,
percebi a necessidade de realizar um trabalho que contribuísse no resgate dos
alunos evadidos.
Com o objetivo de conhecer os adolescentes do Ensino Fundamental noturno,
pesquisamos a respeito do que pensam os alunos que participam dessa modalidade
de ensino. Usando aportes da pesquisa-ação, foram utilizados questionários
estruturados com questões semi-abertas e conversas informais, para coleta de
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dados, junto aos alunos do período noturno do Colégio Estadual Senador Correia,
no município de Ponta Grossa. O referido Colégio é pioneiro na educação pública
pontagrossense e foi fundado em 1912.
Dois modelos de questionários foram utilizados. O questionário “A” investigou
os motivos que levam o aluno a desistir. O questionário “B” procurou detectar as
potencialidades dos alunos, baseado na teoria de Howard Gardner, sobre as
inteligências múltiplas.
Com a aplicação dos questionários foram obtidas as causas que levaram os
alunos a desistirem dos estudos no colégio, tais como o fato de ser reprovado, ter
apelido, trabalhar para ajudar a família, sofrer acidente, morar sozinho, não gostar
de estudar, não aprender nada, falta de companhia para ir e vir, problemas de
família, perda da vaga, doenças, doença na família e casamento.
Notadamente, há um número considerável de alunos que deixam de
frequentar a escola por diversos motivos. Infelizmente, esta é uma realidade na
maioria das escolas, muitos alunos evadidos. O que vem a ser evasão escolar?
Para melhor entendimento, procurou-se uma definição para o termo.
É o abandono da escola antes do término do ano letivo. Vários fatores
contribuem para isso, ressaltando entre outros, o pauperismo, como o mais
ponderável. No ensino fundamental a evasão escolar é mais acentuada a
partir da terceira série, pois que as crianças do meio econômico precário,
tendo atingido uma idade em que os pais as consideram capazes de ajudálos, passam a prestar pequenos serviços no lar ou fora do lar. Contribuindo
muitas vezes financeiramente para o sustento da família. (ÁVILA, 1992,
p.273).

A evasão escolar reflete negativamente na educação, principalmente nos
investimentos relacionados ao dinheiro público desta área, pois os recursos a ela
destinados ficam subutilizados. Por exemplo, caso consideremos os custos de
manutenção de uma sala de aula completa, com trinta e cinco alunos, e
compararmos com uma sala em que os alunos se evadam durante um certo tempo
do ano letivo, os gastos para manutenção da sala, desde a estrutura física a
remuneração dos professores, não serão alterados. Mesmo que a sala se reduza a
quinze alunos, quando vinte são evasores, os gastos serão os mesmos. Para os
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alunos, a maior perda seria a defasagem de aprendizagem em relação aos que
continuaram frequentando regularmente até o final do período letivo.
Assim, no Brasil, a evasão escolar, entendida como interrupção do ciclo de
estudo, causa prejuízos significativos no aspecto econômico, social e humano em
qualquer que seja o nível de educação. A sociedade perde com os investimentos
não aproveitados, uma vez que os alunos ocupam as vagas e não concluem seus
cursos.
O sistema educacional brasileiro enfrenta uma série de outros obstáculos,
sendo alguns de causas externas e outras internas. Este trabalho foi proposto para
tratar do tema evasão escolar devido ao alto índice apresentado nas escolas de
ensino noturno, principalmente na escola em questão, tendo me chamado a atenção
durante o período em que atuei como Pedagoga no turno da noite.
A evasão escolar de estudantes do ensino fundamental de 5ª a 8ª séries do
noturno é um fato que ocorre sistematicamente, sendo até mesmo considerado parte
da rotina das escolas públicas. Ela sempre esteve presente na história da educação,
tornando-se um problema crônico, apresentando índices inaceitáveis em pleno
século XXI. Numa época em que o país cresce e se desenvolve em todos os
sentidos, por que adolescentes e jovens começam e param de estudar? E todos os
anos a história se repete.
A educação escolar é um dos direitos mais importantes de cidadania. Porém
na região sul do país, segundo pesquisas na área, o índice de abandono fica em
torno de 7% no Ensino Fundamental. As pesquisas apontam ainda que as taxas
atingem índices ainda mais preocupantes em toda a educação básica brasileira.
Segundo a notícia “Evasão escolar cresce entre beneficiados da Bolsa
Família”, publicada no Jornal Estado de São Paulo (08/03/2008) esse tema exige
muita reflexão e discussão e aguarda alternativas de solução em âmbito nacional,
referente aos dados sobre evasão escolar apresentados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Na referida notícia, os dados mostram que 5% das
crianças entre 7 e 14 anos abandonam a escola e que se considerarmos os
adolescentes, com idades de 15 a 17 anos, a evasão sobe para quase 20% dos
alunos inicialmente matriculados nas escolas, nesta proporção, são quase dois
milhões de alunos que perdem ou abrem mão da chance de continuar na escola.
Os dados do IBGE mostrados na notícia citada anteriormente permitem
afirmar que temos 95% das crianças de 7 a 14 anos na escola. É preciso chegar a
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100% e cumprir a Constituição Federal que garante o direito da criança nessa idade
de estudar e a obrigação dos pais e do poder público de garantir que isso aconteça.
A evasão escolar pode atrapalhar a meta de universalizar o acesso à escola.
É preciso saber para onde vão essas crianças e aplicar estratégias didáticas
diferentes para trazê-las de volta para a escola. “Lugar de criança é na escola. Este
é o seu trabalho”, afirmou Zélia Marochi, então chefe do Departamento de Ensino de
Primeiro Grau da Secretaria da Educação do Paraná (atual Departamento de
Educação Básica), publicado no Jornal Estado do Paraná (11/11/1997, p.13). Diante
dessa afirmação, fica clara a necessidade do comprometimento de todos aqueles
que estão ligados à educação, para encurtar a distância entre o que diz a lei e a
realidade, sendo umas das frentes de ação, o combate à evasão escolar, a fim de
garantir a formação do cidadão e sua inserção na sociedade, de modo a contribuir
para a transformação.
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VISITANDO A LITERATURA SOBRE O TEMA

A evasão escolar no Brasil é uma realidade desde o momento em que a
educação passa a ser gratuita e pública, para alguns setores da população, em
1824, porém o ensino público praticamente deixou de existir na maior parte das
províncias, pois, durante todo o período colonial, essa instrução era predominante
familiar (XAVIER; Ribeiro; Noronha, 1994, p.74). Naquela época o prosseguimento
dos estudos era privilégio de poucos, assim, nem mesmo a legislação garantia tal
ampliação educacional, resultando na problemática da exclusão por falta de
recursos.
A evasão escolar é um problema da exclusão social e educacional. No artigo
sobre evasão escolar de Barrios (2009) pode-se comprovar tal afirmação. Por meio
dos dados estatísticos obtidos pela autora junto ao Ministério da Educação em 2004,
percebemos que tais dados referenciavam que a taxa de abandono escolar nacional
no ensino fundamental era de 8,3%, estadual de 3,3% e municipal de 2,2%.
Considerando o que diz a Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB) Artigo 5º Inciso III, de que é tarefa da escola “Zelar, junto aos pais
ou responsáveis, pela frequência à escola” e a relevância do que dispõe o Artigo 227
da Constituição Federal que “É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito (...) à
educação, (...) à profissionalização, à cultura (...)”; concluímos que todos os
envolvidos nesse processo deveriam desempenhar sua parte referente ao que
determinam as referidas leis para que se garantam o acesso, a permanência e
sucesso da escolarização.
Para este trabalho também é muito importante ter em mente o que diz a Lei
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu Artigo 56 - II. “Os
dirigentes de Estabelecimentos de Ensino Fundamental comunicarão ao Conselho
Tutelar os casos de Reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados
os recursos escolares”. Todavia, mesmo com todo esse aparato legal, ainda nos
deparamos com dados de evasão que são preocupantes.
As estatísticas asseveram que a evasão continua acontecendo nas escolas
por vários motivos tais como: situação econômica da família, falta de vagas nas
escolas, distância da escola, problema de relacionamento de professor e aluno,
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gravidez precoce, falta de interesse e incentivo dos pais e da própria escola, falta de
significado da escola para o aluno, a idade defasada, pouca escolaridade dos pais,
defasagem escolar, descumprimento da legislação na área, falta de interesse dos
pais em cumprir a função que lhes cabe, entre outros.
No Paraná, mesmo com tantos investimentos na educação, em políticas
educacionais com uma perspectiva progressista, há também altos índices de evasão
escolar. Diante disso, Pereira (2003) chega a afirma que “a escola, a família, a
comunidade, a sociedade em geral e o Poder Público são responsáveis pela
formação e a evasão escolar tem-se constituído uma negação desta formação”.
(PEREIRA, 2003, p.6).
Vejamos alguns dados de matrícula do ano de 2009 do Colégio Estadual
Senador Correia, situado na cidade de Ponta Grossa, no Estado do Paraná,
referente aos alunos de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental.
Nas tabelas abaixo podemos analisar o número de alunos matriculados por
série, turno, índice de reprovação e abandono. A maior taxa de abandono está entre
os alunos da 5ª série.

Fonte: Replica-SAE
Data: 12/12/2009
Totais de Turmas e Matrículas - Ano 2009
Curso

Série

Turno

Total de Turmas

5ª

Manhã

1

32

5ª

Tarde

4

112

5ª

Noite

2

80

6ª

Manhã

3

97

6ª

Tarde

2

52

6ª

Noite

2

62

7ª

Manhã

3

98

7ª

Noite

2

61

8ª

Manhã

3

97

8ª

Noite

2

71

COMPLEMENTACAO CURRICULAR.EM

1ª

Manhã

1

79

ESPANHOL - BASICO

1ª

Manhã

1

31

1ª

Tarde

1

28

1ª

Noite

1

30

1ª

Noite

1

30

2ª

Noite

ENS.DE 1 GR-REGULAR 5/8 SERIE

TEC.EM AR DRAM.A.CEN-SU ET PCD

Total de Matrículas

1

11

30

971
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Rendimento/Movimento Escolar - Ano 2009
Rendimento Escolar

Ensino/Série

Taxa de Aprovação

Taxa de Reprovação

Taxa de Abandono

FUNDAMENTAL - TOTAL

65,70%

22,10%

12,10%

5ª SERIE

63,30%

22,20%

14,40%

6ª SERIE

67,10%

20,10%

12,60%

7ª SERIE

66,40%

21,50%

12,00%

8ª SERIE

66,40%

25,10%

8,30%
Fonte: SERE/ABC

Os dados sobre evasão não mudam muito com o tempo, pois em 1982, Pinto
já apontava este problema com índices alarmantes.
É grande o problema da evasão. Em alguns casos os índices ultrapassam
aos 50% dos alunos matriculados em escolas de periferias, rurais ou mesmo
aquelas melhores localizadas, mas que se encontram nas regiões do país
onde as condições de vida deixam muito a desejar como em partes do NorteNordeste do Brasil. (PINTO, 1982, p.7)

A evasão escolar caminha para o fracasso nas escolas, segundo Queiroz
(2004):
Os estudiosos têm analisado o fracasso escolar, a partir de duas
perspectivas: dos fatores externos à escola, e, a partir de fatores internos.
Como fatores externos, a autora relaciona o trabalho, as desigualdades
sociais, a criança e a família. E como fatores internos a própria escola, a
linguagem e o professor. (QUEIROZ, 2004, p.6)

Em ampla revisão de literatura nacional e internacional sobre evasão escolar
e repetência no ensino de 1º grau, Brandão, Baeta & Rocha (1983), citando os
estudos de Gatti (1981), Arns (1978) e Ferrari (1975), explicitam que “os alunos de
nível sócio-econômico mais baixo têm um menor índice de rendimentos e, de acordo
com alguns autores, são mais propensos à evasão” Brandão, Baeta & Rocha (1983,
p.3).
Cabe à escola então empreender esforço coletivo para a superação da
exclusão escolar no que é pertinente às causas internas.

A escola, importante

instância socializadora na vida dos indivíduos, guarda um significado que ultrapassa
aqueles apenas relacionados à sua função de transmitir ensinamentos, passando a
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definir relações de sucesso ou fracasso na vida das pessoas, com implicações no
desenvolvimento do autoconceito e personalidade do indivíduo.
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ESTABELECENDO AS BASES PARA O PROJETO NO COLÉGIO

A intervenção aconteceu no Colégio Estadual Senador Correia nas turmas de
5ª a 8ª séries do ensino fundamental do período noturno e com os profissionais da
educação. Foram investigadas quais as estratégias didáticas possíveis para se
evitar a evasão. Foram apresentados aos professores, aportes teóricos que
possibilitaram elaborar ações para diminuir a evasão. Foi implementado nas ações
didáticas e pedagógicas a teoria das inteligências Múltiplas. Os alunos responderam
um questionário para verificar as causas da evasão escolar. Através dos dados
coletados foram traçadas estratégias para diminuir a evasão escolar.
Após leitura e análise das respostas, os alunos citaram várias razões para o
abandono escolar as mais citadas foram: ser reprovado, trabalhar para ajudar a
família, problemas de família, doenças, casamento.
Foi aplicado um segundo questionário B que procurou detectar as
potencialidades dos alunos baseada na teoria de Howard Gardner sobre as
Inteligências Múltiplas.
O pesquisador defende que o cérebro humano tem oito tipos diferentes de
inteligências. Saiba quais são: corporal, espacial, interpessoal, intrapessoal,
linguística, lógica, naturalista e musical.
De acordo com os dados coletados foi notado que a maior parte dos alunos
tem a inteligência espacial, eles possuem habilidade na interpretação e
reconhecimento de fenômenos que envolvem movimentos e posicionamento de
objetos. Sentem maior facilidade com desenhos, pinturas, percepção de espaços
internos, localização de objetos.
Gardner, psicólogo e professor de psicologia da Universidade de Harvard,
falou durante uma palestra na Universidade Positivo de Curitiba em 2009 que: “A
educação universal não mudou nada, temos professores que dão aulas para alunos
do século passado, não para estudantes do século XXI.” Sendo assim, as aulas têm
que se adaptar aos estudantes deste século. Os recursos tecnológicos disponíveis
na escola devem ser utilizados pelos professores para dinamizar as atividades
pedagógicas. Essa necessidade apareceu nas conversas com os alunos. Desta
forma os alunos demonstraram mais interesse pelas aulas e assim contribuíram com
os motivos internos no combate a evasão escolar.
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Para incentivar os alunos a dedicarem-se mais aos estudos foram passados
recortes do filme “Prova de Fogo – Uma História de Vida” que conta a história de
uma menina chamada Akeelah que tem 11 anos e participa de um concurso de
soletração de palavras, ela enfrenta dificuldades familiares, sociais e financeiros. O
filme demonstra várias maneiras de estudar e a importância do trabalho coletivo, a
persistência da personagem principal com relação ao estudo.
Ao apresentar os recortes do filme para os alunos um deles falou que não
veio para a escola para assistir filme. Ele acreditava que aula era somente com
quadro, giz e explicações. Após o término foram comentados os objetivos do filme, e
este mesmo aluno comentou a importância do que assistiu, disse que gostou, que foi
uma aula diferente.
Como educadores, devemos mostrar aos alunos a importância do que eles
aprendem, isto é, do conhecimento adquirido. Devemos ensinar como pensar de
uma maneira criativa, analítica e também como trabalhar em equipe para o incentivo
do eterno aprendizado.
Estas são algumas das opiniões dos alunos em relação ao filme:
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As falas dos alunos evidenciaram a importância de não desistir dos estudos
para conquistar um futuro melhor. Significa que o objetivo foi alcançado, o filme
contribuiu para os alunos permanecerem estudando com mais motivação.
Foi trabalhado o texto “Estudar, por que e para quê?” da autora Clair
Edelweiss, publicado no Recanto das Letras (02/03/2008). Com o objetivo de
mostrar a importância dos estudos. Os alunos comentaram sobre as suas vivencias
consideram os diversos saberes significativos para a sua aprendizagem.
Como sugestão foi apresentado aos alunos um texto com “Dez dicas para
melhorar nos estudos” da Revista Veja Edição Especial de julho de 2003. Os alunos
comentaram que não encaravam os estudos como o seu trabalho, este texto deu
outra visão sobre os estudos.
Também foi trabalhado o poema de Paulo Freire “A escola”, publicado na
Revista Nova Escola (jun/jul, 2003 p. 66). Que reflete sobre a escola democrática
centrada no educando através de uma prática pedagógica. A leitura e reflexão sobre
o poema possibilitou aos alunos a ampliação de seus horizontes, analisando o
significado da escola na vida do aluno.
A escola é como um lugar de trabalho, não apenas um espaço físico, mas
também um espaço social que define como o trabalho dos professores é repartido e
realizado, como é planejado e visto pelos outros.
As atividades propostas partiram dos dados coletas na aplicação do
questionário A sobre as causas da evasão escolar que apresentou causas internas e
externas a escola. Como causas internas, podemos citar “não gostar de estudar”,
“não aprendia nada”. Com base nas citações anteriores foram planejadas as
atividades pedagógicas que contribuíssem para incentivar os alunos a sentirem
prazer pelas atividades escolares. Elas foram voltadas para a valorização do aluno e
de suas potencialidades. As escolas devem estimular e ir além da memorização e da
repetição de tarefas, buscarem o prazer nas descobertas, nas formulações de
hipótese e nas práticas experimentais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o ingresso no Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE) tive a
oportunidade de retomar e aprofundar os conhecimentos sobre a problemática que
sempre me angustiava durante o trabalho como educadora, pois não encontrava
estratégias que auxiliassem a diminuir a evasão escolar de alunos de 5ª a 8ª séries
do ensino noturno. Visitando a literatura e dialogando com os professores e colegas,
ampliei os horizontes sobre o tema.
O projeto de intervenção pedagógica foi importante porque proporcionou uma
discussão sobre o tema no colégio e permitiu a implementação de práticas
pedagógicas para a melhoria no processo ensino aprendizagem. Certamente
proporcionou um avanço no crescimento pessoal e profissional de todos os
envolvidos.
Foi possível observar que o atual modelo de “escola para todos” precisa
passar por mudanças no intuito de reduzir o alto índice de evasão, principalmente no
turno da noite, e ser um espaço de ampliação de conhecimentos, interação social e
qualificação profissional.
A escola deverá planejar novas estratégias de combate à evasão, olhando
não para os alunos em idade adequada, mas sim para os alunos que estão fora
dessa faixa etária. Dessa forma, espero que o presente trabalho sirva, de fato, para
o diagnóstico de dificuldades enfrentadas no colégio e que incentive a prática de
ações a favor de uma educação de boa qualidade. À prática da escola e do
professor, refere-se à intencionalidade do que se ensina a importância destinada ao
conteúdo em questão, e a maneira que o professor conduz as práticas pedagógicas.
Espero que o trabalho realizado sirva de incentivo para outros educadores e
possa contribuir com outros estabelecimentos educacionais que enfrentam a mesma
problemática. E as estratégias sugeridas possam ser aplicadas, ampliadas e
aperfeiçoadas.
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