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Evasão Escolar no Meio Rural da Região Metropolitana de Curitiba 

 

Autora: Lozangela Machado de Morais Calado¹ 

Orientador: Professor Doutor Gracialino da Silva Dias² 

 

RESUMO 

A elaboração deste Artigo apresenta as diversas maneiras que utilizamos 
para trabalhar a problemática da Evasão Escolar com os educadores, 
educandos, pais de alunos e comunidade local, do único colégio estadual do 
campo, localizado na região rural do município de Campo Magro – Paraná. O 
estudo busca compreender as ações pedagógicas direcionadas para a 
contenção da evasão dos alunos, articulando o Projeto Pedagógico do 
Colégio com as demais políticas públicas de desenvolvimento local. Este 
trabalho é parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná, realizado em parceria com a 
Universidade Federal do Paraná, no período 2010-2012. Apresenta um 
esforço voltado para trabalhar vários procedimentos com o objetivo de 
amenizar os efeitos da evasão, bem como as suas causas que atingem 
nossos adolescentes e jovens. Constatamos que os propósitos estabelecidos 
de identificação das causas que contribuem para a evasão escolar foram 
atingidos. Como resultado do trabalho, constatamos ainda que foi possível um 
importante salto para atingir os nossos propósitos, na medida em que a 
situação foi esclarecida. A melhoria efetiva a partir desta fase repousa, no 
entanto, na prática que dará curso ao trabalho pedagógico dentro da escola, 
bem como sobre os determinantes sociais, políticos e econômicos na 
sociedade em geral e nas comunidades no entorno da escola.   
  
Palavras-chave: Parcerias internas, externas, movimentos sociais e agentes 
públicos. 
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Introdução 
 

O interesse em desenvolver um trabalho voltado para o combate a 

Evasão Escolar foi despertado quando iniciei minhas atividades no Colégio 

Estadual Nossa Senhora da Conceição da área rural do município de Campo 

Magro, como professora na disciplina de Língua Portuguesa no ano de 2005, 

e como gestora no período de 2006 até os dias atuais. As grandes 

necessidades e carências locais em todos os parâmetros em especial a 

educação, fizeram decidir sobre a opção de participar do PDE/Gestão 

Escolar, e estudar sobre o tema da relação da escola com o desenvolvimento 

local com ênfase na Evasão Escolar. Este assunto é de suma importância, 

pois esta é uma realidade que acontece normalmente na maioria das escolas 

e mais acentuadamente nas escolas situadas na região rural.  

O grande problema da evasão escolar em especial nesta localidade 

onde desenvolvemos o nosso trabalho, apresentava índices significativos e 

expressivos, despertando a necessidade de pesquisar e trabalhar em busca 

de alternativas e soluções para amenizar esta problemática. 

Baseados nos mais diversos estudos, pesquisas, avaliações, 

estatísticas e programas que visam nos informar e nos incentivar a trabalhar 

em prol de realizações, implantações de projetos, de ideias para este fim, é 

que elaboramos este artigo dirigido para causar um efeito benéfico em nossa 

comunidade, objetivando com isso amenizar acentuadamente a evasão 

escolar no meio rural, e porque não em qualquer localidade onde se presta 

serviços voltados para a educação, principalmente a educação pública.  

A evasão e a repetência da educação básica no Brasil indica que o 

Brasil precisa avançar muito em todos os aspectos para a obtenção de um 

índice favorável e aceitável no que diz respeito à educação ofertada ao povo 

brasileiro, pois segundo pesquisa em dados apresentados pelo IBGE em 

2010, o Brasil tem a maior taxa de abandono escolar no ensino médio dentre 

Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela: 10%, ou seja, 1 em cada 10 

jovens acabam abandonando a escola nesta etapa, segundo a Síntese de 

Indicadores Sociais IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
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A hipótese que orienta o desenvolvimento deste trabalho é de que a 

evasão escolar está relacionada à organização do trabalho pedagógico na 

escola em tudo o que ele representa, desde o currículo, as condições de 

trabalho dos professores, a infraestrutura da escola, etc. Mas 

fundamentalmente, às condições sociais dos alunos, da realidade do dia a dia 

de suas vidas. Não se trata a evasão escolar, de um problema que tem 

origem só na escola, pelo contrário, a principal causa da evasão escolar entre 

jovens que tão logo atingem a idade para desenvolver atividades profissionais 

remuneradas, estes deixam a escola para trabalhar. A realidade 

socioeconômica do campo, isto é, do meio rural no qual a escola está inserida 

caracteriza-se como uma região marcada por exigências de preservação 

ambiental, por um lado, e por outro o monocultivo de pinus (reflorestamento). 

Às comunidades que vivem segundo estas condições, necessitam de 

um conjunto de políticas públicas, envolvendo transporte, cultura, lazer, 

esporte, saúde, trabalho e renda, comercialização, segurança, educação, isto 

tudo de modo integradas, para que assim pudessem assegurar um mínimo de 

qualidade de vida para que as famílias, e também os seus jovens gozassem 

de um mínimo destas condições, que os incentivassem e garantissem a sua 

frequência e permanência na escola, proporcionando assim  para que os 

mesmos visualizassem uma melhor perspectiva de  vida futura, por meio 

desta formação educacional obtida no âmbito escolar. 

São por hipótese e também pela constatação “in loco”, as ausências da 

integração destas políticas, uma das causas fundamentais da evasão escolar 

no referido colégio. 

Sobre este contexto buscamos desenvolver este artigo, a 

problematização sustentada em pesquisas de campo – pesquisa-ação – com 

os vários segmentos da vida escolar e da comunidade no entorno da escola 

buscando desenvolver aportes teóricos para orientar estratégias de relação 

do trabalho pedagógico da escola com o desenvolvimento da comunidade 

local.  
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Para que se possa ter uma melhor apreciação citamos algumas 

características do município de Campo Magro e do Estabelecimento de 

Ensino onde atuamos e realizamos este trabalho por nós idealizado. 

O município de Campo Magro foi criado na data de 11 de dezembro de 

1995, através da promulgação da Lei N º11.121 de 11/12/1995, desmembrado 

do município de Almirante Tamandaré, portanto é um dos municípios mais 

novos do Paraná. Seu acesso se dá pela Rodovia do Cerne (PR 090), estrada 

esta com extensão de 700 km, antigamente servia a uma das zonas mais 

ricas e de intensa produção do Paraná e do país. A primeira grande estrada 

de rodagem visando integrar o norte do Paraná ao sul do estado, revestida de 

material duro, para uso em qualquer tempo, servindo e beneficiando oito 

municípios de um total de 40 existentes – Curitiba, Cerro Azul, Castro, Piraí, 

Tibagi, Jaguariaíva, São Jerônimo e Sertanópolis. Foi por 20 anos o grande 

escoadouro da produção agrícola, sendo substituída nos anos 60 pela atual 

Rodovia do Café. E assim podemos deduzir que esta estrada foi a principal 

fonte para formar e suprir de condições o início deste município. Conta uma 

lenda que seu nome surgiu na época do tropeirismo, quando houve um 

incidente com  um rebanho que ficou pelas suas pastagens se alimentando e 

que devido ao rigor do inverno ficou muito magro, e quando o dono deste 

rebanho voltou para levá-lo se deparou com seu gado neste estado e assim 

expressou aqui o “campo é muito magro” e, que a partir de então assim ficou 

conhecido.   

O município se destaca através da agricultura, que sempre enfrenta as 

dificuldades de transporte tendo em vista suas estradas em condições 

precárias e de difícil acesso. Destacamos a agricultura de produtos orgânicos 

e o artesanato, portanto se evidencia o grande respeito com o equilíbrio, 

humildade e amor em preservar a natureza pelas suas próprias 

características, e em especial por ser uma área de manancial, onde muito se 

preza pela preservação da natureza, buscando manter o equilíbrio com o 

meio ambiente. 
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Limita-se com os seguintes municípios: Itaperuçu, Curitiba, Campo 

Largo, e Almirante Tamandaré.  

Altitude: 950m; Extensão territorial: 277,0 Km; Distância da Capital 

Sede 18 km  - Divisa 10Km  

População total estimado de 24.843 habitantes (IBGE 2010); sendo 

78,7% residente na região Urbana (19.547 pessoas) e 21,3% residente na 

região Rural (5.296 pessoas). 

O referido Colégio, em estudo, portanto, atende a esse percentual da 

população rural do município, cujas características socioeconômicas são 

marcadas por questões ambientais que impedem o uso de tecnologias 

convencionais na agricultura, principalmente a aplicação de agrotóxicos, por 

ser uma área de manancial e fornecedora de água potável para Curitiba e boa 

parte de sua Região Metropolitana. 

É um município composto por uma população muito aguerrida e 

vibrante naquilo que se propõe a fazer, sua população é moldada pela 

miscigenação de raças e costumes, onde esta mescla de modo de vida 

constantemente vai recebendo influências culturais e raciais com a chegada 

de novos habitantes das mais diferentes regiões: do estado, do Brasil e de 

outros países. 

Por ser assim podemos afirmar que Campo Magro como todo o povo 

brasileiro, pode ser considerado, um povo alegre, versátil, vibrante e 

hospitaleiro, mesmo carente das necessidades que necessitam ser ofertadas 

pelas políticas públicas, para um melhor desenvolvimento e qualidade de vida 

em todos os setores da sociedade. Atualmente, Campo Magro está 

explorando também o turismo, pois possui amplo território onde predominam 

o campo, o verde, enfim diversos pontos turísticos, cascatas, trilha do ouro, 

pesque pague, recantos nativos, pousadas, lagoas, grutas, casarões antigos, 

restaurantes típicos, Morro da Palha (onde se pratica o esporte de voos de  

Parapente), locais onde se praticam trilhas (motos e jipes), etc.  

Campo Magro tem tudo para ser um município exemplar no que diz 

respeito à preservação do meio ambiente, tudo isso voltado para um 

desenvolvimento, onde se preze a qualidade de vida, mantendo suas 
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tradições e o homem no campo, bastando apenas um melhor direcionamento 

e implantação de políticas públicas voltadas para as necessidades de cada 

localidade. 

O Projeto Político Pedagógico do Colégio deve buscar a sua 

articulação com o conjunto dessas políticas. A nossa preocupação é que a 

evasão escolar dos alunos, em muitas ocasiões, é fruto de uma emigração da 

localidade em busca de mais recursos pela insuficiência das referidas 

políticas públicas, abrangendo os vários campos: trabalho e renda; cultura; 

esporte e lazer; saúde, etc..  

 

Algumas características sobre o Colégio Estadual do Campo Nossa 

Senhora da Conceição.  

Atuamos com o oferecimento do Ensino Fundamental e Médio, 

estamos situados à Rua João Batista Freitas, 3965, Bairro Retiro, Município 

de Campo Magro, CEP: 83535-000 – Telefone: Fax: 3645-1152   

O Colégio se encontra localizado no Município de Campo Magro, 

região rural (campo), a mais ou menos 40 km do Núcleo Regional de 

Educação – Área Metropolitana Norte.  

Aspectos Históricos 

A Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição, foi fundada em 

janeiro de 1991, consolidando 10 (dez) Escolas multisseriadas situadas na 

área rural. Implantou-se desta maneira o Ensino de 5ª a 8ª séries, que antes 

não havia nesta região, fazendo com que os alunos abandonassem os 

estudos após a conclusão da 4ª série primária. 

No ano de 1999 foi implantado o Ensino Médio (antigo 2º grau), o que 

muito contribuiu para a melhoria do Ensino na região, já que muitos alunos 

deixavam de concluir o Ensino Médio, devido à distância da Zona Rural, onde 

se situa esta Escola, para irem estudar na sede do Município. O Ensino Médio 

começou com 02 (duas) turmas de 1º ano e 01 (uma) de 2º ano no período 

noturno. Além desse grande passo a Escola implantou também no turno da 
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tarde, o Ensino Fundamental, possuindo 02 (duas) turmas de 5ª séries e 01 

(uma) de 6ª série. Neste ano de 2007, foi implantado o período da manhã que 

atende de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental, sendo uma turma de cada 

série. No período da tarde, iniciamos a implantação do Ensino Médio com 01 

(uma) turma de 1º ano e 01 (uma) turma de 2º ano. 

O mesmo prédio era utilizado pela Escola Municipal Prof.ª Mercedes 

Marques, juntamente com a Rede Estadual de Ensino o Colégio Estadual 

Nossa Senhora da Conceição até o ano de 2007. A escola municipal atende 

desde a pré-escola a 4ª série do ensino fundamental, nos períodos da manhã 

e da tarde, e o colégio estadual atende de 5ª a 8ª série do Ensino 

Fundamental, nos períodos da manhã, tarde e Ensino Médio de 1º a 3º ano, 

nos períodos tarde e noite, sendo o colégio vinculado ao NRE- Área 

Metropolitana Norte – SEED. Neste ano de 2007, também foi implantado o 

Ensino Supletivo (APED).   

O Estabelecimento, onde estamos funcionando atualmente e desde o 

ano de 2007, possui uma estrutura física excelente composta de três pisos, 

com todas as necessidades previstas para um bom atendimento à educação, 

com 10 salas de aula, um setor administrativo que abriga: sala de direção, 

pedagógico, secretaria, almoxarifado. Possui laboratório de informática, 

laboratório de Ciências, Biblioteca, Sala Multiuso, uma cancha poliesportiva 

coberta, tudo inserido numa área territorial de 12.178,60 m², com a ocupação 

do espaço restante onde implantamos uma horta, também, área destinada a 

ervas medicinais, outra área com 60 árvores frutíferas, uma área onde 

implantamos uma sala ambiente (ao ar livre) para as mais diversas 

necessidades. Possuímos matriculados aproximadamente 400 (quatrocentos) 

alunos, os quais são distribuídos em turmas organizadas por séries, nos 

períodos: manhã (horário das 08h e 00min às 12h e 00min); tarde (12h e 

30min às 16h e 30min); noite (horário das 18h e 30min às 22h e 30min), 

oferta duas turmas de CELEM (INGLÊS), e uma turma de ensino Paraná 

Alfabetizado.    



9 

 

Para caracterizar a população local é necessário, antes, identificar as 

divisões existentes dentro do município quanto sua ocupação. Campo Magro 

compreende duas grandes áreas: Rural e Urbana. Na área urbana temos um 

ambiente dormitório, e na área rural temos um ambiente de cultura e 

subsistência, cuja população habita e trabalha sobre a mesma propriedade.  

Situado na área rural de Campo Magro, a clientela provém das famílias 

que vivem nos arredores do estabelecimento. Em virtude disso a comunidade 

escolar é composta basicamente de agricultores, envolvendo, inclusive, 

trabalho infantil, o que representa um grande problema, em época de colheita 

ou plantio, onde há uma grande evasão escolar. Passadas estas épocas 

críticas os alunos retornam à escola, tendo esta que adequar meios 

pedagógicos para atendê-los, a fim de que os mesmos não sejam 

prejudicados e abandonem os estudos. 

Em nosso quadro de pessoal contamos com um total de 23 educadores 

e 12 funcionários para o atendimento de aproximadamente 400 alunos. Dos 

23 educadores somente 3 moram na região e todos os funcionários são 

residentes na localidade em torno da escola. 

O corpo docente é formado por pessoas qualificadas, habilitadas na 

área que atuam, sendo esta uma das exigências para o próprio 

reconhecimento do ensino fundamental e médio. Estes professores devem 

estar preparados para mudanças atuantes na comunidade escolar, tendo 

como maior preocupação os alunos e pais, pois não podemos deixar de 

enfatizar um tratamento digno e responsável aos mesmos, fazendo com que 

estes sintam vontade de participar de todas as atividades propostas pela 

escola e também pela comunidade, pois se a conhecermos como tal, seus 

anseios, suas dificuldades, saberemos traçar ações mais concretas no que 

diz respeito aos problemas disciplinares, até mesmo por que tais problemas 

são consequências, na maioria das vezes, de estruturas familiares ou outros, 

sendo assim estaremos formando cidadãos participativos e inseridos dentro 

do contexto social em que vivem.  
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O estudo foi realizado com educadores, educandos, pais de alunos 

outros agentes das políticas públicas e sociais. Em preocupação sobre o tema 

da evasão escolar, o trabalho buscou responder as seguintes questões: 

 “O que a Gestão Escolar pode fazer em face da evasão dos alunos na 

Educação Básica do meio rural”?  

“Quais são as principais causas no âmbito pedagógico responsável 

pela evasão escolar”?  

“Quais são as principais causas, não relacionadas diretamente com a 

escola e com a esfera pedagógica, da evasão escolar”? 

Diante desta problemática o objetivo era analisar a relação entre 

Evasão Escolar e a Gestão Escolar, tendo por mediação o PPP (Projeto 

Político Pedagógico) e o desenvolvimento local, propondo estratégias 

pedagógicas que articulem a pedagogia escolar com as ações e 

desenvolvimento das comunidades no entorno da escola. 

 

“O desafio é re-descobrir alternativas e possibilidades para o 
trabalho profissional no cenário atual; traçar horizontes para a 
formulação de propostas que façam frente à questão social e 
que sejam solidárias com o modo de vida daqueles que a 
vivenciam, não só como vítimas, mas como sujeitos que lutam 
pela preservação e conquista da sua vida, da sua humanidade. 
Essa discussão é parte dos rumos perseguidos pelo trabalho 
profissional contemporâneo” (IAMAMOTO, 1998, p.75). 

 

 E assim partindo das referidas estratégias contidas em nosso caderno 

pedagógico iniciamos nossas atuações de trabalho, conforme cronograma 

previsto, sendo que nem sempre pudemos efetuá-los de acordo com as datas 

especificadas, isto em virtude de nossa problemática regional, física e 

climática.    

Nosso desenvolvimento foi dividido em 05 eixos de atuação como 

sendo: 

1º eixo – educadores;  

2º eixo – educandos; 

3º eixo - pais de alunos;  
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4º eixo - demais agentes das políticas públicas;  

5º eixo - movimentos sociais.  

 

E ainda com a aplicação de estratégias mobilizadoras, com vistas a 

desenvolver e implantar projetos extra turnos interessantes, no que diz 

respeito à qualificação do ensino, fazendo com que o aluno, não se desligue 

do aprender, do participar, pois entendemos que o aluno é carente e ávido de 

saber, então cabe a nós como escola ofertar as mais diferentes oportunidades 

para que o mesmo possa a vir desenvolver este seu potencial que está em 

pleno vigor nesta faixa etária, ocupando-o assim com o aprender e tornando-o 

mais responsável com a sua formação educacional. 

“Uma escola é o que são seus gestores, seus educadores, os pais dos 

estudantes e a comunidade. A cara da escola decorre da ação 

conjunta de todos esses elementos”. (Luckesi, 2007, p.15) 

 

A realização deste trabalho sustenta-se sob uma dimensão científico-

técnica a partir da modalidade de uma pesquisa-ação, de caráter participante, 

onde os sujeitos pesquisados são concebidos como mediação do 

desenvolvimento das estratégias de melhoria do trabalho pedagógico, bem 

como a pesquisadora não se isenta – não se isola – da sua relação com o 

objeto pesquisado, ou seja, do seu vínculo subjetivo com os desejos e fins em 

relação ao caráter normativo da busca de resultados em torno do mesmo 

trabalho pedagógico. Isto posto, afirmamos o caráter verdadeiro do estudo, 

porém não neutro da intencionalidade da pesquisadora com relação aos 

resultados da pesquisa, cujo fim está ligado à melhoria da qualidade da 

educação. Trata-se, portanto, de uma pesquisa engajada na busca de 

resultados. 

A dissertação do Artigo está organizada em três partes. Na primeira 

enfocamos os resultados da investigação-ação realizada  no plano de estudos 

teóricos, com a sistematização de dados sobre a evasão escolar comparando 

os indicadores do Colégio com outros indicadores em situação macro do país 
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sobre a mesma temática. Na Segunda parte, estão registrados os estudos 

decorrentes da pesquisa de campo realizada com os agentes sociais do 

Colégio e da comunidade municipal. Na Terceira parte são apresentados 

índices recentes, organizados dentro do período de realização do estudo do 

PDE, de modo a oferecer subsídios para as considerações finais. 

 

1. Relato sobre as diversas ações realizadas, sob a modalidade de 

pesquisa-ação, nos 05 eixos programados de atuação, e com as 

participações dos cursistas do GTR (sob nossa orientação), e as 

valiosas contribuições através de ideias e experiências 

vivenciadas, de todos os envolvidos, com vistas ao objetivo 

deste projeto de combate a evasão escolar. 

 

Foi por meio de reuniões com os educadores que se processou um 

trabalho de inserção dos mesmos no trabalho do combate a Evasão Escolar, 

de acordo com os conteúdos do Caderno Pedagógico específico com vistas 

a um trabalho envolvente e significativo para a obtenção de resultados 

satisfatórios. 

Neste trabalho conseguiu-se fazer com que os educadores tomassem 

conhecimento do contexto onde estariam atuando, visto a grande 

rotatividade dos mesmos, ocasionado pelo processo seletivo em especial na 

zona rural; sendo este um fator muito significativo no relacionamento e 

comprometimento com o colégio.    

 

Após este primeiro passo o qual podemos denominar de 

conscientização dos educadores, realizamos o trabalho de busca das 

causas e o porquê da evasão escolar acontecer e quais as opiniões e 

trabalhos que poderiam ser desenvolvidos para amenizar tais 

acontecimentos, fazendo com que todos se questionem e analise sua 

participação como educador neste processo de inclusão e/ou exclusão dos 

educandos. Com as devidas opiniões e apresentação de resultados e 
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estudos referentes ao tema, elaborou-se uma estratégia de atuação com 

vistas ao resgate destes educandos evasivos.  

 

 As reflexões feitas em cima dos dados coletados sobre os alunos 

evadidos, aprovados por conselho de classe (APCC), reprovados (REP) e 

desistentes (DES) nos anos de 2007 a 2011, conforme tabelas abaixo; para  

que  assim pudéssemos traçar algumas metas e objetivos, que envolvem 

todo o corpo escolar, desde a recepção do aluno no portão da escola, sua 

permanência e participação nas aulas e projetos, até seu retorno para casa. 

 

Dados dos Ensinos Fundamental e Médio obtido através do SERE 

- Sistema Estadual de Registro Escolar (www.sere.pr.gov.br) da 

Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná. 

.  

 Relatório de Rendimento e Movimento do Escolar no Ensino Regular no ano 

de 2007, do Colégio Estadual Nossa Senhora da Conceição. 

 
APROV REPR ABAND* MATRIC TRANSF APR C/ DEP 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

5ª A 8ª SÉRIE 

      

5ª 60 90,91% 4 6,06% 2 3,03% 66 3 0 0,00% 

6ª 40 75,47% 9 16,98% 4 7,55% 53 1 0 0,00% 

7ª 33 68,75% 11 22,92% 4 8,33% 48 1 0 0,00% 

8ª 41 93,18% 2 4,55% 1 2,27% 44 3 0 0,00% 

TOTAL  5ª A 8ª 174 82,46% 26 12,32% 11 5,21% 211 8 0 0,00% 

TOTAL ENS FUND 174 82,46% 26 12,32% 11 5,21% 211 8 0 0,00% 

Fonte da SEED do Paraná 

 

 

 

http://www.sere.pr.gov.br/
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APROV REPR ABAND* MATRIC TRANSF APR C/ DEP 

ENSINO MÉDIO 

1º A 3º ANO 

      

1º 35 79,55% 6 13,64% 3 6,82% 44 0 0 0,00% 

2º 32 84,21% 2 5,26% 4 10,53% 38 0 0 0,00% 

3º 20 86,96% 1 4,35% 2 8,70% 23 2 0 0,00% 

TOTAL  1º A 3º 87 82,86% 9 8,57% 9 8,57% 105 2 0 0,00% 

TOTAL ENS MÉDIO 87 82,86% 9 8,57% 9 8,57% 105 2 0 0,00% 

TOTAL GERAL 261 82,59% 35 11,08% 20 6,33% 316 10 0 0,00% 

Fonte da SEED do Paraná 

 

* Para efeito de análise estamos considerando neste Estudo os índices de “abandono” compatíveis 

com o índice de “evasão escolar” do aluno. 

 

 

  Relatório de Rendimento e Movimento do Escolar no Ensino Regular no ano 

de 2008, do Colégio Estadual Nossa Senhora da Conceição. 

 
APROV REPR ABAND* MATRIC TRANSF APR C/ DEP 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

5ª A 8ª SÉRIE 

      

5ª 47 60,26% 28 35,90% 3 3,85% 78 8 0 0,00% 

6ª 49 67,12% 20 27,40% 4 5,48% 73 4 0 0,00% 

7ª 34 48,57% 29 41,43% 7 10,00% 70 7 0 0,00% 

8ª 34 69,39% 12 24,49% 3 6,12% 49 2 0 0,00% 

TOTAL  5ª A 8ª 164 60,74% 89 32,96% 17 6,30% 270 21 0 0,00% 

TOTAL ENS FUND 164 60,74% 89 32,96% 17 6,30% 270 21 0 0,00% 

Fonte da SEED do Paraná 
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APROV REPR ABAND* MATRIC TRANSF APR C/ DEP 

ENSINO MÉDIO 

1º A 3º ANO 

      

1º 31 57,41% 15 27,78% 8 14,81% 54 3 0 0,00% 

2º 34 75,56% 6 13,33% 5 11,11% 45 1 0 0,00% 

3º 21 61,76% 9 26,47% 4 11,76% 34 2 0 0,00% 

TOTAL  1º A 3º 86 64,66% 30 22,56% 17 12,78% 133 6 0 0,00% 

TOTAL ENS MÉDIO 86 64.66% 30 22,56% 17 12,78% 133 6 0 0,00% 

TOTAL GERAL 250 62,03% 119 29,53% 34 8,44% 403 27 0 0,00% 

Fonte da SEED do Paraná 

 

* Para efeito de análise estamos considerando neste Estudo os índices de “abandono” compatíveis 

com o índice de “evasão escolar” do aluno. 

 

 

  Relatório de Rendimento e Movimento do Escolar no Ensino Regular no ano 

de 2009, do Colégio Estadual Nossa Senhora da Conceição. 

 

 
APROV REPR ABAND* MATRIC TRANSF APR C/ DEP 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

5ª A 8ª SÉRIE 

      

5ª 29 63,04% 10 21,74% 7 15,22% 46 7 0 0,00% 

6ª 31 72,09% 9 20,93% 3 6,98% 43 5 0 0,00% 

7ª 40 78,43% 7 13,73%  4 7,84% 51 7 0 0,00% 

8ª 29 82,86% 3 8,57% 3 8,57% 35 4 0 0,00% 

TOTAL  5ª A 8ª 129 73,71% 29 16,57% 17 9,71% 175 23 0 0,00% 

TOTAL ENS FUND 129 73,71% 29 16,57% 17 9,71% 175 23 0 0,00% 

Fonte da SEED do Paraná 
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APROV REPR ABAND* MATRIC TRANSF APR C/ DEP 

ENSINO MÉDIO 

1º A 3º ANO 

      

1º 31 32,29% 3 3,12% 62 64,58% 96 6 0 0,00% 

2º 23 69,70% 3 9,09% 7 21,21% 33 4 0 0,00% 

3º 28 87,50% 0 0,00% 4 12,50% 32 3 0 0,00% 

TOTAL  1º A 3º 82 50,93% 6 3,73% 73 45,34% 161 13 0 0,00% 

TOTAL ENS MÉDIO 82 50.93% 6 3,73% 73 45,34% 161 13 0 0,00% 

TOTAL GERAL 211 62,80% 35 10,42% 90 26,79% 336 36 0 0,00% 

Fonte da SEED do Paraná 

 

* Para efeito de análise estamos considerando neste Estudo os índices de “abandono” compatíveis 

com o índice de “evasão escolar” do aluno. 

 

 

  Relatório de Rendimento e Movimento do Escolar no Ensino Regular no ano 

de 2010, do Colégio Estadual Nossa Senhora da Conceição. 

 

 
APROV REPR ABAND* MATRIC TRANSF APR C/ DEP 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

5ª A 8ª SÉRIE 

      

5ª 41 74,55% 9 16,36% 5 9,09% 55 7 0 0,00% 

6ª 35 76,09% 5 10,87% 6 13,04% 46 1 0 0,00% 

7ª 30 76,92% 4 10,26% 5 12,82% 39 14 0 0,00% 

8ª 47 88,68% 4 7,55% 2 3,77% 53 5 0 0,00% 

TOTAL  5ª A 8ª 153 79,27% 22 11,40% 18 9,33% 193 27 0 0,00% 

TOTAL ENS FUND 153 79,27% 22 11,40% 18 9,33% 193 27 0 0,00% 

Fonte da SEED do Paraná 
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APROV REPR ABAND* MATRIC TRANSF APR C/ DEP 

ENSINO MÉDIO 

1º A 3º ANO 

      

1º 29 96,66% 1 3,33% 0 0,00% 30 6 0 0,00% 

2º 29 78,38% 0 0,00% 8 21,62% 37 3 0 0,00% 

3º 24 88,89% 0 0,00% 3 11,11% 27 2 0 0,00% 

TOTAL  1º A 3º 82 87,23% 1 1,06% 11 11,70% 94 11 0 0,00% 

TOTAL ENS MÉDIO 82 87.23% 1 1,06% 11 11,70% 94 11 0 0,00% 

TOTAL GERAL 235 81,88% 23 8,01 % 34 11,84% 287 38 0 0,00% 

Fonte da SEED do Paraná 

 

* Para efeito de análise estamos considerando neste Estudo os índices de “abandono” compatíveis 

com o índice de “evasão escolar” do aluno. 

 

 

  Relatório de Rendimento e Movimento do Escolar no Ensino Regular no ano 

de 2011, do Colégio Estadual Nossa Senhora da Conceição. 

 

 
APROV REPR ABAND* MATRIC TRANSF APR C/ DEP 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

5ª A 8ª SÉRIE 

      

5ª 54 75,00% 9 12,50% 9 12,50% 72 9 0 0,00% 

6ª 44 72,13% 6 9,84% 11 18,03% 61 5 0 0,00% 

7ª 37 72,55% 7 13,73% 7 13,73% 51 7 0 0,00% 

8ª 26 72,22% 4 11,11% 6 16,67% 36 9 0 0,00% 

TOTAL  5ª A 8ª 161 73,18% 26 11,82% 33 15,00% 220 30 0 0,00% 

TOTAL ENS FUND 161 73,18% 26 11,82% 33 15,00% 220 30 0 0,00% 

Fonte da SEED do Paraná 
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APROV REPR ABAND* MATRIC TRANSF APR C/ DEP 

ENSINO MÉDIO 

1º A 3º ANO 

      

1º 35 77,78% 5 11,11% 5 11,11% 45 7 0 0,00% 

2º 29 78,38% 3 8,11% 5 13,51% 37 3 0 0,00% 

3º 26 86,67% 0 0,00% 4 13,33% 30 9 0 0,00% 

TOTAL  1º A 3º 90 80,36% 8 7,14% 14 12,50% 112 19 0 0,00% 

TOTAL ENS MÉDIO 90 80.36% 8 7,14% 14 12,50% 112 19     0 0,00% 

TOTAL GERAL 251 75,60% 34 10,24% 47 14,16% 332 49 0 0,00% 

Fonte da SEED do Paraná 

 

* Para efeito de análise estamos considerando neste Estudo os índices de “abandono” compatíveis 

com o índice de “evasão escolar” do aluno. 

 

  Após a observação de todos estes dados, com análises, estudos e 

reflexões, verifica-se que a comparação com os índices de abandono do 

Brasil como um todo e também da Região Sul, nossos índices são mais altos 

no que diz respeito à evasão que ocorre no Ensino Médio, onde sempre 

apresentamos um índice mais elevado de abandono, portanto não devemos 

com isso considerar como sendo este fator uma normalidade, pois nossos 

índices do Ensino Fundamental são inferiores que a média nacional. 

Devemos então nos preocupar e partir em busca de meios, para que sempre 

estes índices se tornem cada vez menores, tendo que estar sempre atentos e 

trabalhar em prol do combate a este problema tão significativo na disparidade 

da formação educacional de nossos adolescentes e jovens do Brasil como um 

todo, tanto na região rural como na região urbana. 

  Como podemos observar nos dados da Tabela, a seguir, mesmo em se 

tratando de um período anterior, fica comprovado que no Colégio em estudo 

registrou-se um índice de evasão escolar superior ao registrado no nível 

nacional e em todas as regiões do país.  
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Dados estatísticos do ano de 2005, sobre a evasão escolar no Brasil e 

nas respectivas regiões brasileiras, conforme tabela e gráfico:  

TAXA DE EVASÃO 

ANO 2005 

Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

Ensino Fundamental 
Anos Finais 

Ensino Médio 

BRASIL 7,4% 14,1% 3,4% 

REGIÃO NORTE 10,8% 14,7% 4,6% 

REGIÃO NORDESTE 11,4% 15% 3,3% 

REGIÃO SUDESTE 4,5% 12,9% 2,9% 

REGIÃO SUL 3,8% 13,9% 1,9% 

REGIÃO CENTRO-OESTE 4,8% 14,3% 4,4% 

       Fonte: MEC/INEP/DTDIE  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  A partir de então realizamos discussão também quanto à realidade dos 

nossos alunos: 

  - as dificuldades que os mesmos apresentam e passam no que se 

refere, à distância entre suas casas e a escola, sendo que muitos alunos 

residem até 30 km de distância, devemos observar que alguns precisam 

ainda andar alguns quilômetros a pé para apanhar o transporte escolar,  

sendo que para estar na escola no horário das 07h30min da manhã, o mesmo 

precisa acordar por volta das 05h00min se preparar para estar no local onde 

passa o ônibus e seguir viagem até a escola;  

  - a cultura de pouco letramento e a falta de estímulo por parte da 

família para que esse aluno termine seus estudos. 

  - o trabalho de cada educador em sua disciplina com base neste 

estudo fazendo a avaliação de seu trabalho e definindo objetivos claros para 

melhorar os pontos observados, sempre procurando compartilhar com os 

demais educadores sobre as estratégias adotadas, observando seus prós e 

contras. 
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  - coube a Equipe Pedagógica acompanhar o trabalho dos Professores 

e juntamente com os outros Profissionais da Escola, resgatar os alunos 

evadidos, bem como o encaminhamento ao Conselho Tutelar, e lutar pela 

permanência dos demais. 

  - também a necessidade de voltar o olhar para o objetivo da escola em 

incentivar constantemente a participação dos alunos nos projetos contra turno 

ofertados pela escola, em outras atividades como: nas Olimpíadas de 

Português e Matemática, dos simulados e grupos de estudo para a Prova 

Brasil e o ENEM.  

 

2. Os sujeitos participantes da pesquisa, envolvidos neste processo se 

prontificaram a realizar visitas nas localidades e residências dos 

alunos para visualizar os diferentes motivos abordados. Assim sendo, 

ou seja, em consequência deste trabalho, se conseguiu realizar e 

resgatar: 

- Retorno de duas linhas do transporte escolar (através da Prefeitura do 

Município de Campo Magro) no período noturno que desde o ano de 2010 

tinha sido retirada, e que por este motivo estão sendo resgatados em torno 

de 30 alunos; 

- Implantação de cursos (CELEM, Paraná Alfabetizado), resultando também 

o retorno aos estudos para o Ensino Médio Regular do período noturno, pela 

expansão e atendimento do transporte escolar;  

- Listagem de 25 Alunos para frequentar o 9º ano do ensino fundamental     

para o período noturno, em virtude de sua ausência por motivo de trabalho, 

realizando a equiparação da faixa etária e, que até o momento não foi 

autorizado pela SEED; 

- Listagem de 30 Alunos para frequentar ensino Supletivo (APED ou EJA); 

listagem de 30 Alunos para o Curso Técnico em Meio Ambiente (ETEC) 

sendo que até o momento não foi autorizado; 
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- Constatou-se por meio deste trabalho de campo, que vinha acontecendo o 

não atendimento para aproximadamente 30 alunos; por se tratar de alunos 

que residem na região limítrofe do município, e que os mesmos em virtude 

de ainda necessitar de um deslocamento aproximado de 30 minutos a pé até 

a linha do transporte, enfrentando uma região de risco a segurança 

(caminhos por entre matas), em especial para as adolescentes jovens, os 

quais deixaram de ser atendidos pelo sistema de transporte do nosso 

município; assim sendo procuramos uma solução junto ao município vizinho 

de Itaperuçu, através dos órgãos competentes, o qual nos foi concedido um 

transporte para atendimento destes alunos do período noturno, mas que os 

alunos que frequentam os períodos: manhã e tarde ainda estão na 

dependência de serem atendidos; mas que é nossa preocupação e, 

continuaremos em busca de uma solução para o caso; 

- Realizou-se um trabalho efetivo junto à Equipe Pedagógica e Secretaria 

Escolar, dos principais problemas e causas do abandono por parte dos 

alunos dos bancos escolares e envolvimento com a realidade e necessidade 

de sua formação educacional. Por meio das Chamadas diárias (paralelas), 

envio de comunicados, anotações na Caderneta/agenda (registro da 

presença diária) 

- Mudança da nomenclatura do Estabelecimento de Ensino de: Colégio 

Estadual Nossa Senhora da Conceição para Colégio Estadual do Campo 

Nossa Senhora da Conceição, como forma de valorização proporcionando 

uma perspectiva de produção do homem do campo, fazendo que a mesma 

esteja vinculada aos interessados diretos, ou seja, os sujeitos do campo, 

adaptando-as ao Projeto Político Pedagógico (PPP), de acordo com as 

diretrizes da educação do Campo. Esta mudança está sendo útil para a 

nossa realidade do campo, com a inclusão de suas especificidades, 

particularidades, onde os próprios alunos estão conseguindo absorver 

melhor, e obtendo uma maior compreensão destas características próprias 

da localidade do campo, sem a visualização de uma diminuição ou desdém 

para com o homem do campo da região rural, e sim uma real valorização 
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sobre a importância e a necessária atuação do homem no seu trabalho 

voltado para a produção de alimentos, para suprir as necessidades primárias 

da sociedade em geral. 

 

Segundo MAKARENKO (1981) 

“Uma escola só se sustenta se tiver um coletivo pedagógico. Pessoas 

corresponsáveis e que se confiem mutuamente. Este coletivo deve corresponder a 

outro coletivo fora da escola”. 

 

Também, segundo GRACIALINO (2011) 

 

“A escola é o lugar da socialização dos conhecimentos científicos e culturais 

acumulados pela humanidade no decorrer dos séculos, ou seja, a escola é o lugar 

de ciência e cidadania”. (Prof. Dr. Gracialino da Silva Dias, 2011) 

 

2.1 Com os educandos 

- Uma particularidade dos educandos, ou seja, da clientela deste 

Estabelecimento de Ensino, a qual depende praticamente 100% do 

transporte escolar, é que a maioria dos alunos viaja com este transporte por 

mais de meia hora, chegando até uma hora de viagem por estradas 

precárias de difícil acesso, para chegar ao colégio e depois para retornar as 

suas casas. As mais variadas opiniões referentes às suas preferências pelas 

diferentes disciplinas, suas dificuldades, os prós e contras sobre as 

aplicações no dia a dia de seu aprendizado referente a cada uma delas, e os 

respectivos interesses e perspectivas para o futuro no que diz respeito a sua 

formação educacional, cultural e intelectual. Muito se observou sobre as 

dúvidas sobre as pretensões dos mesmos, visto a instabilidade no que diz 

respeito às perspectivas de trabalho na região, por falta de políticas públicas 

voltadas para a região, ocasionando assim a necessidade de uma migração 

para outros polos de ofertas de serviços, ou então, uma não utilização de 

seus conhecimentos adquiridos, acarretando uma falta de interesse nesta 
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formação, e até de uma formação de nível superior pela maioria dos 

mesmos. A opinião sobre a evasão escolar está imbuída nestas 

particularidades e agravadas pelo sistema de transporte escolar precário que 

atende esta nossa região, com ônibus velhos, apresentando muitos defeitos 

mecânicos; em condições climáticas adversas (chuvas), o mesmo não 

atende por diversos dias apresentando quebras e avarias, evitando a 

continuidade de assiduidade e desestimulando alguns de continuar 

enfrentando chuva e sol nos pontos para o embarque no transporte, sem 

que o mesmo aconteça, tendo que retornar para suas casas. Portanto 

evidenciou-se o que já tínhamos conhecimento, que são estes fatores mais 

críticos: transporte escolar e falta de perspectiva para o futuro por falta de 

políticas públicas voltadas para a região e, o trabalho necessário para ajudar 

as famílias. Salientamos a necessidade dos mesmos em participar dos 

projetos ofertados em contra turno, os quais permitem o contato com 

diferentes maneiras de aprender e formas educacionais que irão trabalhar 

muito a sua criatividade, suas aptidões, enfim, uma descoberta de um 

mundo diferente do seu dia a dia; tudo voltado para desenvolver cada vez 

mais o seu intelecto, a sua visualização de caminhar a passos seguros para 

a conquista de um ideal de vida mais fraterno e humano, onde todos possam 

participar da formação de uma sociedade cada vez mais condizente em 

especial, para toda a comunidade local. Trabalhar a autoestima, o respeito 

mútuo e, a responsabilidade que cada elemento tem, para que as melhorias 

sejam conquistadas em prol de todos, enfim, fazer com que eles participem 

cada vez das atividades da escola e, que o interesse em aprender se 

fortaleça cada vez mais, e assim, a evasão se torne um índice cada vez 

menor. 

   

2.2 Com os pais de alunos foram realizados reuniões participativas 

para evidenciar suas necessárias atuações e reivindicações: 

- A verificação das condições familiares; atividades econômicas; 

necessidade dos filhos de atuação para ajudar no sustento da família; 
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interesse, acompanhamento e perspectivas dos pais quanto aos estudos dos 

filhos (só para conseguir diploma, melhoria na qualidade de  vida da família, 

bem como, ajudar na comunidade em geral trazendo e oferecendo 

benefícios); suas dificuldades enfrentadas para a manutenção dos filhos nas 

escolas. A maioria dos pais tem uma grande preocupação com a formação 

dos filhos se empenhando ao máximo para a manutenção dos mesmos na 

escola, porém os fatores já citados como o transporte escolar, faltas de 

perspectivas futuras e necessidade de trabalho para o sustento familiar, são 

os fatores que pesam e contribuem para a evasão escolar local. Porém, 

ainda encontramos por parte de uma minoria de pais que acreditam, que por 

tudo isso, os filhos devem continuar a sua trajetória vivendo no campo, não 

sendo necessária uma melhor formação educacional, pois o mesmo irá viver 

na roça, devendo aprender só a agricultura para as suas necessidades, com 

isso não dando a necessária importância para a educação e formação dos 

filhos, enfatizando que os mesmos tem o mesmo valor como qualquer outra 

pessoa que possui formação, onde o importante e só aprender a ler e 

escrever, dispensando qualquer outro tipo de formação técnica ou superior. 

Destacou-se a grande importância da atenção por parte das autoridades 

governamentais em elaborar e disponibilizar a aplicação de novas políticas 

públicas voltadas para a região, fazendo com que estas ofertas possam e 

venham a beneficiar toda esta população e que os jovens e adolescentes 

visualizem perspectivas de vida melhores, e despertem o seu interesse na 

formação educacional, profissional e também na sua permanência e inclusão 

social na comunidade, sendo um elemento formador atuante e responsável 

pelo seu desenvolvimento.  

2.3 Junto aos Agentes das Políticas Públicas: 

- Verificou-se e comprovou-se o grande abandono com a preocupação em 

oferecer políticas públicas ideais voltadas para as necessidades básicas 

para esta comunidade rural, como já enfatizamos no nosso caso o transporte 

escolar, a melhoria das estradas e ao aproveitamento de nossos jovens que 

se formam e necessitam uma ocupação de acordo com suas qualificações. 
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Por meio de nossas reivindicações conseguimos obter algumas concessões 

para o atendimento ao transporte escolar após muitas e muitas ponderações 

pouco se conseguiu. Infelizmente as concessões por parte das instâncias 

públicas passam por processo burocrático muito grande, não dando 

prioridade as reais necessidades, e isso muito atrapalha nosso serviço, 

gostaríamos que o transporte escolar fosse de responsabilidade da escola 

beneficiada, para que assim se pudesse fazer fluir da melhor maneira 

possível, com um controle mais localizado e específico, mas, não é assim 

que acontece. Então como todos os parâmetros de necessidades regem e 

seguem a mesma cartilha de procedimentos, nos resta procurar junto a 

outros meios, a busca de auxílio e concessões. Atualmente dispomos de 

amigos da escola que nos fornecem um projeto extraclasse “Coral e Flauta” 

o qual vem de encontro a uma formação cultural e artística muito bem aceita 

pelos nossos adolescentes e jovens; também com alguns programas do 

governo estadual e federal oferecemos alguns projetos e programas de 

apoio em contra turno, isto no âmbito escolar, procurando assim um maior 

envolvimento dos alunos, os quais são voltados objetivamente para ajudar 

no combate a evasão escolar. Portanto fica ainda muito a desejar os projetos 

políticos públicos, com vistas a proporcionar melhorias nas condições 

socioeconômicas e sociais para os moradores desta região rural, os quais na 

sua maioria vivem de trabalhos temporários, e que os mesmos não oferecem 

um conforto e estabilidade para a sua necessária sustentabilidade. 

 

2.4 Assistência Social. 

- Pouco se consegue junto aos órgãos de assistência social tendo em vista a 

particularidade da região, que fica muito distante das sedes das mesmas, e 

a falta de pessoal para atuar frente a estas instituições em busca de 

recursos (Pessoal da equipe pedagógica e administrativo somente contrato 

PSS-, enfim, só com a participação da gestão escolar se torna difícil esta 

tarefa). Portanto nos dispomos a trabalhar com os amigos da escola para a 

manutenção de nossos projetos e também com alguns programas ofertados 
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pelos governos estadual e federal que nos dão um respectivo suporte para 

tal.  

3. A seguir apresentamos alguns indicadores da situação pedagógica 

do Colégio, no período de desenvolvimento das atividades desta 

pesquisa-ação – 2010-2011, pressupondo identificar possíveis 

resultados decorrentes das ações desenvolvidas no âmbito do PDE. 

 

  Relatório de Rendimento e Movimento do Escolar no Ensino Regular no ano 

de 2010, do Colégio Estadual Nossa Senhora da Conceição. 

 
APROV REPR ABAND MATRIC TRANSF APR C/ DEP 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

5ª A 8ª SÉRIE 

      

5ª 41 74,55% 9 16,36% 5 9,09% 55 7 0 0,00% 

6ª 35 76,09% 5 10,87% 6 13,04% 46 1 0 0,00% 

7ª 30 76,92% 4 10,26% 5 12,82% 39 14 0 0,00% 

8ª 47 88,68% 4 7,55% 2 3,77% 53 5 0 0,00% 

TOTAL  5ª A 8ª 153 79,27% 22 11,40% 18 9,33% 193 27 0 0,00% 

TOTAL ENS FUND 153 79,27% 22 11,40% 18 9,33% 193 27 0 0,00% 

Fonte da SEED do Paraná 

 

 
APROV REPR ABAND MATRIC TRANSF APR C/ DEP 

ENSINO MÉDIO 

1º A 3º ANO 

      

1º 29 96,66% 1 3,33% 0 0,00% 30 6 0 0,00% 

2º 29 78,38% 0 0,00% 8 21,62% 37 3 0 0,00% 

3º 24 88,89% 0 0,00% 3 11,11% 27 2 0 0,00% 

TOTAL  1º A 3º 82 87,23% 1 1,06% 11 11,70% 94 11 0 0,00% 

TOTAL ENS MÉDIO 82 87.23% 1 1,06% 11 11,70% 94 11 0 0,00% 

TOTAL GERAL 235 81,88% 23 8,01 % 34 11,84% 287 38 0 0,00% 

Fonte da SEED do Paraná 

* Para efeito de análise estamos considerando neste Estudo os índices de “abandono” compatíveis 

com o índice de “evasão escolar” do aluno. 
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  Relatório de Rendimento e Movimento do Escolar no Ensino Regular no ano 

de 2011, do Colégio Estadual Nossa Senhora da Conceição. 

 
APROV REPR ABAND MATRIC TRANSF APR C/ DEP 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

5ª A 8ª SÉRIE 

      

5ª 54 75,00% 9 12,50% 9 12,50% 72 9 0 0,00% 

6ª 44 72,13% 6 9,84% 11 18,03% 61 5 0 0,00% 

7ª 37 72,55% 7 13,73% 7 13,73% 51 7 0 0,00% 

8ª 26 72,22% 4 11,11% 6 16,67% 36 9 0 0,00% 

TOTAL  5ª A 8ª 161 73,18% 26 11,82% 33 15,00% 220 30 0 0,00% 

TOTAL ENS FUND 161 73,18% 26 11,82% 33 15,00% 220 30 0 0,00% 

Fonte da SEED do Paraná 

 

 

 

 
APROV REPR ABAND MATRIC TRANSF APR C/ DEP 

ENSINO MÉDIO 

1º A 3º ANO 

      

1º 35 77,78% 5 11,11% 5 11,11% 45 7 0 0,00% 

2º 29 78,38% 3 8,11% 5 13,51% 37 3 0 0,00% 

3º 26 86,67% 0 0,00% 4 13,33% 30 9 0 0,00% 

TOTAL  1º A 3º 90 80,36% 8 7,14% 14 12,50% 112 19 0 0,00% 

TOTAL ENS MÉDIO 90 80.36% 8 7,14% 14 12,50% 112 19     0 0,00% 

TOTAL GERAL 251 75,60% 34 10,24% 47 14,16% 332 49 0 0,00% 

Fonte da SEED do Paraná 

* Para efeito de análise estamos considerando neste Estudo os índices de “abandono” compatíveis 

com o índice de “evasão escolar” do aluno. 
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Considerações Finais 

Antes de algumas implantações disponibilizadas aos nossos 

educandos, isto, a partir do ano de 2006,quando já estávamos voltados para 

dar uma atenção especial no que diz respeito à Evasão Escolar, sendo que 

após inicio no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) é que 

voltamos com um direcionamento mais específico e o envolvimento mais 

efetivo das diversas instâncias responsáveis pela educação escolar. Portanto, 

conforme especificado nos anos de 2010 e 2011 nas tabelas apresentadas 

verificamos e traçamos as seguintes considerações a seguir. 

Podemos notar nas tabelas, que existem oscilações para mais e para 

menos, nos 03 itens analisados (aprovação, reprovação e evasão-abandono) 

sendo que, na evasão estão incluídas as desistências. Deve-se salientar que 

já no ano de 2010 estávamos atuando com algumas alternativas para evitar a 

Evasão Escolar, com a implantação e desenvolvimento de projetos e 

programas, portanto teremos que continuar com estas avaliações por mais 

alguns anos e assim tirarmos as devidas informações necessárias para 

obtermos uma análise mais completa e com dados mais concretos que 

possam relatar nossos avanços em nosso objetivo. Sendo que esta 

problemática não teve um início por si só, e da mesma forma, por isso não 

terá um fim; o mesmo não apresenta um vínculo somente às políticas públicas 

governamentais, a desestruturação das famílias ou ainda problemas externos 

dos alunos, ou ainda mesmo, seria uma soma de vários fatores estudados 

neste artigo. 

Acreditamos que à escola pauta o seu fazer pelo modo coletivo e 

democrático de agir. Ela busca por persistência e ousadia, para que venha a 

conseguir superar as dificuldades encontradas no contexto da atualidade. 

Sendo que nos dias atuais enfrentamos a incidência da grande divergência 

existente entre as classes econômicas da nossa atual sociedade.  Deparamo-

nos em nosso dia a dia enquanto educadores, a questionamentos 

relacionados aos diversos motivos que levam a evasão escolar dos nossos 

alunos. Existem grandes controvérsias entre as reais responsabilidades sobre 
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a evasão escolar; a quem se deve atribuir esta ou a maior parcela de culpa, 

se aos meios de comunicação por meio das pesquisas educacionais, ou as 

secretarias de educação, órgãos governamentais, e a comunidade escolar. 

Portanto existe uma grande distância formada entre a teoria e a prática para a 

resolução deste problema, a qual vem nos provocar desafios a nossa própria 

inteligência. 

Também enfatizamos que a divergência da clientela, aumento da 

demanda, as condições dos educadores como um todo, mudanças no 

governo municipal e estadual, lideranças comunitárias, falta de políticas 

públicas voltadas para a região, condições de transporte, melhorias de acesso 

através das estradas, enfim, tudo isso exerce uma influência direta nas 

condições de atendimento as necessidades do ensino, da educação e da 

formação de cidadãos que é o principal papel da escola como um todo. 

Tivemos assim grandes conquistas, e teremos ainda muitos desafios pela 

frente, mas acreditamos que estamos fazendo a nossa parte, e que muito 

ainda necessita e deve ser feito em prol de nossos semelhantes que 

dependem muito de nosso esforço e dedicação, para poder suprir suas 

necessidades para se obter uma vida condizente, a qual todo ser humano 

deve ter acesso, para assim obter uma qualidade de vida razoável com 

dignidade e respeito.  

Queremos, ou seja, temos a pretensão de que com este simples 

trabalho por nós desenvolvido sobre o tema da Evasão Escolar, se possa 

criar o interesse e incentivar mais e mais pessoas a trabalhar na busca de 

recursos concretos, para que se amenizem os efeitos desta problemática 

envolvendo a desistência dos adolescentes e jovens pela sua formação 

educacional ofertada pelos bancos escolares. Que as autoridades designadas 

a exercer suas atividades em trabalhar na formação educacional deste país, 

abrangendo os estados e municípios, voltem seu olhar para a problemática da 

Evasão Escolar em todas as esferas de envolvimento buscando em especial 

criar alternativas e soluções através de políticas públicas voltadas para que a 

educação como um todo tenha uma evolução de melhora e qualidade 

principalmente na esfera da educação pública que sente mais os efeitos pela 
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sua característica natural ocasionada pela baixa condição econômica dos que 

dela dependem e frequentam. Vamos envolver todos os responsáveis nesta 

luta por um país mais capacitado, envolvendo seus cidadãos num processo 

de grande evolução na educação, para que possamos nos equiparar as 

grandes potências mundiais pelo menos no que diz respeito à educação como 

um todo, formando pessoas mais cultas e capazes para exercerem suas 

atividades específicas que sejam: sociais, técnicas, intelectuais e culturais. Já 

somos sabedores de que a educação brasileira sempre foi e ainda é tratada 

sem a devida responsabilidade a ela devida, portanto quero através deste 

artigo convocar cada educador, cada governante e cada cidadão para a 

responsabilidade na busca de meios, para que haja mudanças concretas na 

educação do nosso povo em geral. O primeiro passo cabe a nós educadores, 

portanto vamos nos conscientizar de nossas responsabilidades de nossa tão 

grande missão: educar com muita dedicação, amor e responsabilidade, 

buscando cada vez angariar conhecimentos reivindicatórios de apoio as 

nossas pretensões, para conseguirmos estas conquistas, precisamos 

acreditar que somos capazes. 

Com base nos estudos teóricos realizados para o desenvolvimento 

deste trabalho, cuja natureza prende-se ao estudo da realidade da 

comunidade e do colégio, como pesquisa de campo, gostaríamos de sugerir 

alguns temas que deveriam ser estudados como maior profundidade, com 

relevância para o enfrentamento da evasão escolar: 

 Políticas públicas focalizadas no atendimento às necessidades 

da juventude do campo, com ênfase na escolarização. 

 Investigar quais são as perspectivas e sonhos dos jovens que 

residem e estudam no campo. 

 Pesquisar sobre a formação de professores e educadores para o 

trabalho pedagógico com a educação do campo. 
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