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Resumo: Hoje no Brasil, a evasão escolar se constitui como um problema que cresce cada vez mais,
afetando principalmente as escolas públicas. O maior índice de evasão escolar está relacionado às
necessidades dos jovens trabalharem para ajudar na renda da família, fazendo com que aumente cada vez
mais o número de adolescentes deixando as salas de aula. Este trabalho tem como objetivo verificar as
possíveis causas e consequências da evasão escolar no Colégio Estadual de Iporã Paraná município de
Iporã. Sendo assim, o presente artigo foi desenvolvido com profissionais da Educação do Colégio Estadual
de Iporã, por meio de encontros para estudo da temática abordada. Os materiais selecionados para o curso
visaram oferecer subsídios que possibilitasse a compreensão e proporcionasse o repensar do fazer
pedagógico. Como resultado das reflexões realizadas, vimos que dentre as possíveis causas já identificadas
para o abandono do Ensino Médio técnico estão: o nível socioeconômico do aluno; a estrutura
organizacional e pedagógica das escolas; a política educacional; a relação da escola com a cultura jovem; a
"necessidade" de o jovem ter que optar por estudar ou trabalhar; e questões curriculares como o ensino que
não tem relação com a o trabalho cultura, ciência e tecnologia.
Palavras-chave: Evasão. Educação Profissional. Cursos Técnicos.

Abstrac: Today in Brazil, truancy is constituted as a problem that grows increasingly, mainly affecting public
schools. The higher dropout rate is related to the needs of young people working to help the family income,
so that increases each time the number of teenagers leaving their classrooms. This work aims to determine
the possible causes and consequences of truancy in State College Iporã Parana city of Iporã. Therefore, this
article was developed with professionals in the State College of Education Iporã through meetings to study
the theme. Those selected for the course materials provide targeted subsidies to allow the understanding
and would provide the rethinking of pedagogical. As a result of discussions held, we saw that among the
possible causes already identified for abandoning the high school coach are: socioeconomic level of the
student; pedagogical and organizational structure ofschools; educational policy; the relationship between
school and youth culture; "necessity" of the young have to choose to work or study; and curricular issues as
the the school that has no relation to the work culture, science and technology.
Key - words: Evasion. professional education. Technical Courses.

1 INTRODUÇÃO

Sabemos que o problema da evasão escolar historicamente, faz parte dos debates
e reflexões do dia a dia da educação brasileira e ocupa espaço de fundamental
importância no cenário das políticas públicas e tem sido destarte um dos maiores desafios
enfrentados pelas redes do ensino público nos últimos anos, sobretudo no caso do Ensino
Profissionalizante modalidade Integrado. Qual o fator que leva um alto índice de alunos
abandonarem o curso técnico tendo em vista que curso técnico é um excelente caminho
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para o jovem que deseja entrar e se destacar no mercado de trabalho? O que pode ser
feito para amenizar este problema?
A evasão escolar é um problema em todo o mundo, principalmente nos países em
desenvolvimento.
Um dos fatores responsáveis por este problema decorre das elevadas taxas de
reprovação dos jovens estudantes do Ensino Médio o que têm pesado significativamente
na decisão de continuar ou não os estudos, pois, geralmente, a repetência é seguida pelo
abandono escolar (LOPEZ; MENEZES, 2002).
Sabe se que a escola atual precisa estar preparada para receber e formar estes
jovens e adultos que são frutos dessa sociedade injusta, para isso é preciso professores
dinâmicos, responsáveis, criativos, que sejam capazes de inovar e transformar sua sala
de aula em um lugar atrativo e estimulador.
A escola tem o papel fundamental de garantir um ensino de qualidade a todos os
seus alunos e possibilitar o acesso ao saber sistematizado, pois somente desta forma
será possível uma transformação social.
O combate à evasão escolar, nessa perspectiva, também surge como um eficaz
instrumento de prevenção à violência, imensa desigualdade social que caracterizam a
sociedade brasileira.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Conforme Arroyo (1997), na maioria das causas da evasão escolar a escola tem a
responsabilidade de apontara desestruturação familiar, e o professor e o aluno não têm
responsabilidade para aprender.
De acordo com FERREIRA (2011), são várias e diversas as causas da evasão
escolar ou infrequência do aluno. No entanto, levando se em consideração os fatores
determinantes da ocorrência do fenômeno, pode-se classificá-las, agrupando- as, da
seguinte maneira:
a) A escola muitas vezes não é atrativa e torna-se autoritária quando não oportuniza a
participação dos alunos nas questões pedagógicas na gestão democrática .
b) Os professores muitas vezes são
pedagógicas e

despreparados e não utilizam práticas

metodológicas de ensino que não dinamizam o processo de

ensino-aprendizagem, muitas das quais presas a concepções arcaicas do século

XIX.
c) Os Alunos por sua vez se mostram

desinteressados, indisciplinados, com

problemas de saúde, gravidez precoce, entre outros problemas .

Conforme

destaca Queiroz (2011, p.03, apud Meksenas 1998),
[…] os alunos muitas vezes são obrigados a trabalhar para o sustento próprio e da
família. Exaustos da maratona diária e desmotivados pela baixa qualidade do
ensino, muitos desistem dos estudos sem completar o ensino médiooutro fator a
ser destacado

Abramovay e Castro (2003) afirmam que muitos jovens revelam que as escolas de
ensino médio constituem um espaço, muitas vezes, distante das suas realidades e dos
seus interesses, tornando-se um local de conflitos e de exclusão.
d) Os pais e ou responsáveis, mostram-se desinteressados em relação ao destino
dos filhos.
Neves (2007) aponta que esse problema continua sendo visto como um fato
isolado e psicológico, ou seja, como conseqüência de um problema individual próprio da
criança ou do jovem que fracassa. No entanto, de acordo com o autor, a explicação de
que a evasão escolar e a repetência são causadas por problemas individuais, não
consegue esclarecer o porque disso continuar acontecendo em grande escala com um
número significativo de jovens oriundos das classes menos favorecidas economicamente.
Nesse mesmo sentido Melo (1987) assinala como fato amplamente reconhecido
que as crianças e os jovens pobres são as que mais repetem e abandonam a escola. Em
oposição a essa população, há outros grupos sociais para os quais:cursar o ensino médio
é algo tão natural quanto comer, tomar banho etc. E, muitas vezes, sua motivação está
bastante associada à possibilidade de recompensa seja por parte dos familiares ou pela
oportunidade de ingresso na universidade.
A questão está naquele grupo social para o qual o ensino médio não faz parte a
evasão escolar não é um problema restrito aos muros intra – escolares, uma vez que
reflete as profundas desigualdades sociais existentes em nosso país e se constitui como
um problema social.
Gentili (2003) assinala que nos dias atuais a escola é chamada a resolver
problemas que ela não criou, ou seja, problemas de origem social, produzidos pela
própria dinâmica do capital como as drogas, a violência, o desemprego, entre outros.
Afirma ainda que mesmo não criando esses problemas a escola convive diariamente com
eles e não pode manter-se alheia.
Segundo esse mesmo autor, a escola pode contribuir para amenizar os problemas

sociais ou agravá-los ainda mais, dependendo de como ela realiza

o seu trabalho

pedagógico.
Pode-se neste contexto referir-se a questão da evasão escolar, que não é
produzida diretamente pela escola, mas pode dependendo da forma que a escola
desenvolve suas atividades pedagógicas podem desmotivar os alunos que na maioria das
vezes já estão cansados devido a sua jornada de trabalho.
Segundo (PATTO, 1987, p 59), a evasão escolar é um fracasso produzido no
cotidiano, da vida na escola e na produção desse fracasso estão envolvidos aspectos
estruturais e funcionais do sistema educacional, concepções de ensino e de trabalho .
Sendo assim, é primordial que as políticas públicas para o ensino médio
necessitam,

da

mesma

forma,

contemporaneidade, para direcionar

compreender

o

fenômeno

dos

jovens

na

seus objetivos e metas, garantindo a todos os

cidadãos o acesso e a permanência em uma escola que ofereça um ensino médio de
qualidade sociocultural. De acordo com Arroyo, (2001),
A qualidade sociocultural do ensino, Passa pela ‘construção de um espaço público,
de reconhecimento de diferenças, dos direitos iguais nas diferenças’ e, mais
especificamente na contemporaneidade, pela ‘renovação dos conteúdos críticos e
da consciência crítica dos profissionais’, pela
‘resistência a uma concepção
mercantilizada e burocratizada do conhecimento’, pelo ‘alargamento da função
social e cultural da escola e intervenção nas estruturas excludentes do velho e
seletivo sistema escolar (ARROYO, 2001, p. 75, )

A evasão escolar é um dos problemas que atravessam a história. Governo
,sociedade e escola precisam atuar de forma articulada para a superação desse cenário
que reflete uma lógica excludente e garantir uma escola para todos.
3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual de Iporã município de Iporã
Paraná com um total de 32 horas tendo como público professores e equipe diretiva da
escola no intuito de atacar o problema da Evasão dos alunos do curso profissionalizante
como visando diagnosticar o problema para buscar a solução, já que para cada situação
levantada existirá um caminho a ser trilhado.
Para isso foram realizados estudos e reflexões de textos, bem como elaboração.
No primeiro encontro realizamos Apresentação dos participantes com a dinâmica: Origem
do Nome; (Anexo) Logo após fizemos a apresentação do Projeto de Pesquisa, como seria

a participação, Certificação, o total de

Carga horária e a Avaliação. Em seguida

apresentamos o vídeo “O Desafio da Evasão Escolar” e logo após Refletimos sobre o
vídeo.
No segundo encontro realizamos uma Entrevista informal e dirigida aos cursistas
sobre as seguintes questões:
a. O ambiente da escola favorece a amizade entre todos (entre alunos e alunos; entre
professores)?
b. Professores e alunos realizam atividades de estudo do entorno da escola?
c. Professores

e

alunos

desenvolvem

atividades

para

resolver

problemas

identificados no entorno da escola?
d. As causas da evasão na nossa escola são dos: ( ) pais, ( ) Alunos, ( ) Professores,
( ) Direção, ( ) Infra estrutura
e. Quando alguém (professor, funcionário ou aluno) chega à escola com algum
problema pessoal, encontra pessoas dispostas a ajudar?
f. Os alunos são orientados pelos professores a fazer auto avaliação (falar, escrever,
expressar o que aprenderam)?
g. A comunidade escolar (pais, diretor, professores, demais funcionários, alunos, etc.)
é informada sobre as estatísticas educacionais produzidas pelo INEP (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação) ou
pelas Secretarias de Educação sobre o desempenho da escola e da rede escolar
da qual faz parte (tais como

taxas de evasão, abandono, distorção entre idade e

série, avaliações de aprendizagem, etc.)?
h. A escola possui alguma maneira de atender os alunos com maior número de faltas,
buscando resolver esse problema?
i. A comunidade escolar tem informações sobre a quantidade de alunos que

se

evadem ou abandonam a escola?
j. A comunidade escolar busca compreender as causas do abandono ou da
evasão?
k. A escola adota alguma medida para trazer de volta alunos que se evadiram

ou

abandonaram a escola? Essas medidas têm gerado bons resultados?
De posse das respostas promovemos um debate com o seguinte roteiro:
O que fazer diante da problemática da evasão escolar? A maneira como a escola
organiza suas atividades escolares e a atitude da família frente aos estudos escolares de
seus filhos pode ocasionar o abandono da escola pelo jovem? Qual o papel da escola e
da família, e quais são instituições responsáveis diretamente pela formação político-social

do jovem?
Pode-se afirmar que a família não se importa com a educação dos filhos

quando

estes retornam à escola após tê-la abandonado uma vez? O que pensa a escola, a família
e o jovem a respeito da evasão escolar? Objetivamente, o que estas instituições têm feito
diante do jovem que evade?
Logo após traçamos algumas metas para tentar eliminar os casos de evasão do
colégio.
O grupo de gestores e pedagogos ficaram com a incumbência de elaborar um
projeto com a ações que contribuirão para amenizar a evasão no colégio.
Nesse momento foi importante diagnosticar o problema para busca de soluções, já
que para cada situação levantada tínhamos um caminho a ser trilhado.
No terceiro encontro realizamos a leitura do artigo “Os motivos da evasão escolar:
uma análise do programa FICA”. (Considerações sobre Evasão Escolar no Brasil: uma
Retrospectiva Histórica)3.
No quarto encontro o estudo realizado foi sobre : “Fracasso Escolar: Quem são os
culpados”? Fizemos a Leitura e Reflexões sobre o artigo e a apresentação do Vídeo “Ex
– cola: Evasão Escolar e posteriormente Realizamos um paralelo sobre o artigo e o
vídeo”.4
No quinto encontro apresentamos o Filme: “Documentário – Evasão Escolar e
após a Reflexão elaboramos um relatório sobre o assunto do Documentário.
No 6º encontro estudamos o artigo: “Desinteresse é o principal motivo da evasão
escolar dos jovens” e em seguida realizamos a apresentação do Vídeo: “Ensino
Evasão”,Logo após realizamos uma

Reflexão fazendo um paralelo entre o texto e o

vídeo para ajudar nas discussões fizemos a leitura de fragmentos do artigo: “A evasão
Escolar: Causas e Soluções”. (Cristiane Batista, jornalista do IAB - Instituto Avante Brasil
(Instituto da Prevenção do Crime e da Violência)
No sétimo o encontro, apresentamos o Vídeo: “Justiça em Foco – Evasão
Escolar”.Realizamos uma reflexão fazendo um paralelo entre o artigo e o vídeo
apresentado.
No último encontro fizemos a apresentação do Vídeo “Pro dia Nascer Feliz” 5.
Após trabalhar todas as oficinas vimos que são várias e as mais diversas as
causas da evasão escolar ou infrequência do aluno. No entanto, levando-se em
consideração os fatores determinantes da ocorrência do fenômeno, pode-se classificá-las,
3 Disponível l em: .http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/4204_2327.pdf acesso em 05/11/2013.
4 Disponível<http://www.youtube.com/watch?v=zp42YgCyfQA> Acesso em: 11 nov. 2013.
5 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=g5W7mfOvqmU.

agrupando-as, da seguinte maneira:
Escola: não atrativa, autoritária, professores despreparados, insuficiente, ausência
de motivação, etc.
Aluno desinteressado, indisciplinado, com problema de saúde, gravidez, etc.
Pais/responsáveis: não cumprimento do pátrio poder, desinteresse em relação ao
destino dos filhos, etc.
Social: trabalho com incompatibilidade de horário para os estudos, agressão entre
os alunos, violência em relação a gangues, etc.
Estas causas, como já afirmado, são concorrentes e não exclusivas, ou seja, a
evasão escolar se verifica em razão da somatória de vários fatores e não
necessariamente de um especificamente. Detectar o problema e enfrentá-lo é a melhor
maneira para proporcionar o retorno efetivo do aluno à escola.
Em nosso colégio estes fatores também se fazem presentes e acreditamos que
necessitamos desenvolver nos nossos alunos a intelectualidade,

tomando o trabalho

como princípio educativo e como elemento da atividade humana e de liberdade política e
social concretas.
Este trabalho torna-se complexo, posto que para detectar tais causas, há diversos
interesses que muitas vezes encobre a real situação a ser enfrentada. Com efeito ao
colher informações juntos aos professores e equipe diretiva , muitos apontaram como
causa da evasão as questões envolvendo os alunos. Estes por sua vez, apontaram como
motivo a própria escola, quando não os professores diretamente, entre outras causas.
Segundo MENEGOLLA,1989,
O professor necessita selecionar os conteúdos que não sejam portadores de
ideologias destruidoras de individualidades ou que venham atender a interesses
opostos aos indivíduos. De acordo com o ponto de vista do referido autor, a
seleção de conteúdos é de alto valor pedagógico, que deve estar direcionados aos
interesses sociais, culturais e históricos do aluno, para que as aulas sejam
significativas e atraentes, que sirva para o despertar ideológico, conduzindo para o
meio social como cidadão crítico, questionador e formador de opiniões. No
entanto, a evasão escolar diante das análises e de vários fatores sociais, culturais,
históricos e econômicos, estão incluídos nestas causas e conseqüências. Como
também a escola possui sua parcela de culpa juntamente com o apoio pedagógico
e professores que não procuram ser mais criativo nas suas aulas, pois sabemos
que vivemos em um mundo globalizado e a sociedade extra-escolar está a frente
do desenvolvimento através das ofertas sociais. Enquanto a escola se mantém
atrasada sem nenhuma condição inovadora para competir com o mundo social
fora da escola, torna-se difícil reverter este quadro da evasão escolar, a não ser
que o corpo escolar procure novas metodologias através da criatividade humana,
didática e pedagógica (MENEGOLLA, 1989, p. 28).

Durante a realização das oficinas analisamos as percepções de todos os cursistas,
sobre os determinantes da evasão escolar. De acordo com Queiroz (2011, p. 02), a

evasão escolar, não é um problema restrito apenas a algumas escolas, mas é uma
questão nacional que vem ocupando importante papel nas discussões e pesquisas
educacionais no cenário brasileiro.
Após todas as reflexões vimos que os motivos que levam um aluno a se
desinteressar e até abandonar à escola são diversos: comportamento afetivo negativo do
aluno em relação ao professor, desinteresse dos pais pela vida escolar dos filhos,
comportamento de indisciplina do aluno na escola, desinteresse dos professores em
relação ao ensino do aluno, tempo de escolarização muito longo, interferência do trabalho
na vida escolar, envolvimento com drogas, desinteresse do próprio aluno em relação à
escola, influência de outras pessoas, problemas na família, comportamento de violência
na escola, influência de muitos feriados, desinteresse da escola pelos alunos, influência
da violência social entre outros.
Em se tratando de alunos que estudantes dos cursos técnicos os problemas em
relação a evasão são: falta de perspectivas sociais futuras, falta de estrutura da escola,
influência de interesses da classe dominante, desinteresse da família em relação à vida
escolar do aluno, influência da condição sócio-cultural da família, envolvimento com
drogas, influência negativa dos governantes, influência da progressão continuada a falta
de estrutura da escola também se direciona para uma busca de determinantes na própria
escola, que não possui a estrutura necessária para atender ao aluno.
Estes dados trazem um aspecto diferente do que é corrente na literatura que
investiga o fracasso escolar, na qual uma das piores facetas é a evasão.
FUKUI (apud BRANDÃO et al, 1983, p.38) ressalta a responsabilidade da escola
afirmando que "o fenômeno da evasão e repetência

está longe de ser fruto de

características individuais dos alunos e suas famílias. Ao contrário, refletem a forma como
a

escola recebe e exerce ação sobre os membros destes diferentes segmentos da

sociedade".
Os cursistas também comentaram sobre suas impressões em relação ao problema
da evasão.
[...] antes desta reflexões realizadas eu sabia do problema da evasão, mas nunca
parei para pensar nas causas e nas soluções e que muitas vezes atribuímos a
desistência apenas como sendo culpa do aluno, ao professor, a escola.No entanto
esse é problema muito amplo que envolve vários fatores ligados a esfera
educacional .Enfrentar esse problema não é uma questão de achar culpados, mas
sim entender o que leva um jovem a criar tantas expectativas ao iniciar um curso
técnico e mesmo antes de sua metade desistir ou mudar de curso.Portanto, além
de detectar as causa precisamos solucionar o problema desenvolvendo ações
como: repensar a prática pedagógica, por exemplo.” (Cursista 1)

Para que este quadro mude deve-se pensar em como despertar o interesse dos
alunos para que os mesmos se sintam vantagens em estar cursando um curso
técnico profissional. (Cursista 2)
Como vimos, as causas da evasão escolar são muitas e algumas delas envolvem
um contexto social maior, impossível de ser resolvido na instituição escolar. No
entanto, se a escola conseguir eliminar os problemas relacionados a ela, já é meio
caminho andado. É o baixo nível cultural e educacional dos pais também limita a
possibilidade de uma ação educativa, o que acaba retraindo a participação. A
necessidade de trabalhar é um fator externo, difícil de ser resolvido pela escola por
pertencer a um contexto social maior, porém a escola pode criar ações e
estratégias e assim garantir a permanência dos estudantes, como por exemplo
reivindicar que se forme turmas à noite para que o aluno não desista do curso no
período da manhã.” (Cusista 3)
O que motiva a evasão em nossa escola :Dificuldade em conciliar estudo e
trabalho; insatisfação com o curso ; dificuldade de ingressar no mercado de
trabalho. Falta de atividades práticas ( estágios e outros );falta de diálogo entre
professores e alunos”. (Cursista 4)
Os motivos que levam os alunos a se evadirem das escolas são muitos , porém
em nossa escola éo trabalho .os alunos deixam a escola para ajudar a
complementar a renda familiar |por isso seria importante pensdar em políticas
públicas que favorecessem os alunos do ensino médio e principalmente aos do
curso profissional. (Cursista 5)
É válido dizer que a evasão esta relacionada não apenas à escola , mas também à
família, ás politicas públicas de governo e ao próprio aluno.Todo esse contexto faz
com que o estudante contribuirá para um futuro melhor, jà que a educação que
recebe é precária em relação ao conteúdo estudado, a formação de valores e ao
prepara para o mundo do trabalho. (Cursista 6)
É preciso criar políticas públicas que promovam a formação integral do cidadão
compartilahndo responsabilidades entre a escola , empresas e sociedades, bolsas
estágios deveriam fazer parte dos currículos escolares, elas com certeza seriam
mais atrativas e com significados reais na vida dos educandos . (Cursista 7)

Todos os participantes refletiram a respeito da evasão enfocando que é problema
não apenas de nossa escola , mas de todo país e que as causas que geram a evasão são
possíveis de serem debatidas tanto as que são de responsabilidade da escola, como
relação professor aluno, Outros problemas são má gestão, calendário que não atende as
necessidades do aluno trabalhador, horários entre outros como os de ordem política,
social e da falta de infra-estrutura.

4 CONCLUSÃO

A partir dos dados coletados com os profissionais no curso de formação foi possível
concluir que os dados encontrados permitem dizer, em parte, o que é muito comum

quando o assunto é fracasso escolar, no qual a evasão é a mais visível representante,
que é nos alunos e na sua família, que se coloca a maior responsabilidade, no entanto
vimos que o problema é mais amplo que envolve políticas públicas, envolvimento da
sociedade entre outros .
Os resultados obtidos apontam outras concepções principalmente referentes à
percepção dos professores e dos pais. Parece que quando os professores apontam uma
falta de significado da escola para o aluno, retira-se o foco do aluno como o grande
responsável pela sua expulsão do sistema escolar.
Assim, compreendemos que a evasão escolar é determinada por uma
complexidade muito grande de fatores. Mas que todos conhecemos as causas o que é
necessário, portanto, segundo relato dos cursistas, é que

buscarmos

solucionar os

problemas , mas que a escola não é capaz de resolver sozinhas todos devem estar
imbuídos: pais ,professores , equipe pedagógica ,funcionários e governo e sociedade.
Sabe-se que a escola atual precisa estar preparada para receber e formar estes
jovens que são frutos dessa sociedade injusta e, para isso é preciso professores
dinâmicos, responsáveis, criativos, que sejam capazes de inovar e transformar a sala de
aula em um lugar atrativo e estimulador.
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