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RESUMO
O objetivo  desse trabalho é discutir  o  problema da evasão escolar,  a  partir  dos 
dados coletados por meio da pesquisa/ação realizada com os alunos, professores, 
equipe pedagógica e diretiva do Colégio Estadual Fazenda Velha. A evasão escolar 
apresenta  índices  alarmantes  e  aumenta  consideravelmente  no período noturno. 
Tendo como ponto de partida essa análise, foram desenvolvidas algumas ações no 
coletivo, na tentativa de amenizar as causas que levam o aluno a abandonar os 
estudos.  Percebemos que tantos  os  fatores  internos quanto  externos interferem, 
entre eles: trabalho; falta de acompanhamento familiar; desinteresse; desmotivação; 
falta de estrutura física; relação professor  aluno. Apesar dos esforços do Governo 
Federal, os avanços na educação ainda não foram suficientes para evitar a evasão 
escolar, porém os índices de qualidade do Ensino Médio vêm motivando debates e 
ações conjuntas entre os diferentes órgãos e instituições envolvidos, em busca de 
alternativas para superar  os grandes desafios que envolvem o Ensino Médio no 
Brasil.  Ficou  evidente  nesse  trabalho,  que  as  ações  não  se  esgotam  num 
determinado período, faz-se necessário um movimento constante a médio e longo 
prazo para que o envolvimento de toda a comunidade escolar seja mais expressivo 
e os resultados esperados sejam alcançados.
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1. INTRODUÇÃO

A preocupação com o alto índice de evasão escolar no período noturno do 

Colégio Estadual Fazenda Velha, foi a mola propulsora para iniciar um projeto de 

implementação pedagógica dentro do Programa Educacional no Estado do Paraná 

(PDE).  Durante  o  desenvolvimento  do  PDE,  foi  proposto  um projeto  e  logo  em 

seguida  foi  produzido  um  Caderno  Temático,  o  qual  buscou  por  meio  da 

pesquisa/ação realizada com os alunos, professores, equipe pedagógica e diretiva, a 

partir  da análise dos dados,  realizar  ações para amenizar  as causas da evasão 

escolar. A Lei Diretrizes e Bases da educação Nacional n.º 9394/96 quando diz que 

os  direitos  das  crianças  e  adolescentes  à  escola  devem  ser  preservados,  não 

garante que mesmo ingressando na escola, nela eles permaneçam, é evidente que 

tanto os fatores internos quanto externos, interferem na permanência e participação 

do educando na unidade escolar.

Este trabalho teve ainda como base teórica as legislações; o Projeto Político 

Pedagógico  –  PPP;  O  Plano  de  Ação  da  equipe  diretiva  do  colégio;  os  Planos 

Nacionais  de  Educação;  alguns  programas  como  o  Pacto  Nacional  pelo 

fortalecimento do Ensino Médio e renomados autores que serviram de referência: 

SAVIANI (1991) e GASPARIN (2002) entre outros, que complementaram a linha de 

pesquisa ressaltando a importância do trabalho educativo.

As ações sugeridas neste trabalho, considerando também a participação dos 

dezessete (17)  cursistas inscritos  no Grupo de Trabalho em Rede (GTR),  sob a 

tutoria  da  autora  – Professora  PDE,  foram relevantes  para  a Implementação do 

projeto  no  colégio.  Algumas atividades foram desenvolvidas levando em conta  a 

pesquisa  realizada,  como  por  exemplo:  palestras;  visita  às  feiras  de  profissões; 

mural informativo; apresentações de atividades culturais, realizadas com os alunos 

do noturno e participação do diurno. Essas ações não se esgotam num determinado 

período, faz-se necessário um movimento constante a médio e longo prazo para que 

o envolvimento de toda comunidade escolar seja mais expressivo e os resultados 

esperados sejam alcançados, pois ainda há muita resistência por parte de alunos, 

professores,  equipe  diretiva  e  pedagógica  em  se  comprometer  com  situações 

adversas ao cotidiano escolar, afinal sair da “zona de conforto” exige muita coragem, 

determinação e atitude.



 2. BREVE PASSEIO PELA LEGISLAÇÃO E ALGUNS PROGRAMAS
NACIONAIS

De acordo com o Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Fazenda 

Velha e o Plano de Ação da equipe diretiva, o objetivo é buscar uma educação de 

qualidade social em que a classe trabalhadora aproprie-se dos saberes elaborados, 

para  assim  poder  atuar  no  mundo  para  transformá-lo  e  a  si  próprio,  visando 

conhecer  o  aluno  e  suas  necessidades  sociais,  permitindo  encaminhamentos 

pedagógicos das turmas, possibilitando assim antecipar os problemas de evasão e a 

reprovação, priorizando a aprendizagem.

Observa-se  que  o  Plano  Nacional  de  Educação  (PNE)  tem como  foco  a 

valorização do magistério e a qualidade de educação com destaque, sua meta de 

atingir  10% do  Produto  Interno  Bruto.  Torna-se  importante  destacar  que  o  texto 

“Todos pela educação”, referindo-se ao PNE, enfatiza que o Ensino Médio é a etapa 

da  educação  básica  que  apresenta  os  piores  índices  de  evasão,  frequência  e 

desempenho escolar e para melhorar esse quadro, a meta 3 do PNE é universalizar 

até 2016, o atendimento de toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do 

PNE, a taxa líquida de matrículas para 85%.

No contexto do colégio em questão, em conformidade com o Relatório Final 

de Validação de Informações de Rendimento Escolar, em 2012 no período noturno 

no 1º ano do Ensino Médio, 55% dos alunos matriculados abandonaram os estudos, 

no período vespertino foram 13%, sendo no período matutino 2,7%, o índice de 

evasão escolar.

No 2.º ano do período noturno 37% dos alunos matriculados se evadiram, no 

período vespertino 10%, enquanto que no período matutino 0%, ou seja, nenhum 

aluno abandonou os estudos.

Quanto ao 3º ano no período noturno, houve um número também elevado em 

relação ao diurno, 20% de evadidos; no período vespertino o percentual foi de 3%, já 

no  período  matutino,  1,8%  dos  alunos  matriculados  nessa  série  deixaram  de 

frequentar a escola.

Em 2013,   em relação  à  evasão  escolar,  observou-se  que  no  1º  ano  do 

período matutino, 5,1% dos alunos matriculados deixaram de frequentar as aulas,  

enquanto que no período vespertino 10,3%, já no período noturno o índice sobe para 

34,4%.



Em relação ao 2º ano, a evasão escolar foi de 3,7% no período matutino, no 

período vespertino 11,1% dos alunos e no período noturno nessa mesma série, o 

resultado aumenta significativamente, 23,4% dos alunos deixaram de estudar.

No 3º  ano do período matutino,  o  percentual  de  alunos que deixaram de 

frequentar  a  escola  foi  de  3,5%,  no  vespertino  0%,  enquanto  que  no  período 

noturno, o índice continua alto, ou seja, 12,1% dos matriculados.

Se compararmos o resultado, houve uma diminuição no percentual de evasão 

escolar no período vespertino no 3º ano em 2013, mas um aumento considerável no 

período  matutino  nas  três  séries,  nesse  mesmo  ano  letivo.  Percebe-se  que  no 

período  noturno,  apesar  da  queda  nos índices em relação a  2012,  os  números 

continuam bastante significativos.

A Constituição Federativa do Brasil no Artigo 205 coloca que:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida 
e  incentivada  com  a  colaboração  da  sociedade  visando  o  pleno  
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e  
sua qualificação para o trabalho.

Sabe-se que algumas ações do governo federal se dedicam à questão da 

evasão  escolar,  entre  eles,  o  Programa  FICA (Ficha  de  comunicação  do  aluno 

ausente), criado pelo ministério público federal, oficializado no estado do Paraná em 

2005, tem como objetivo enfrentar a evasão escolar nas instituições de ensino que 

atendem a educação básica, esse programa destina-se ao controle da frequência 

dos alunos menores de dezoito anos do Ensino Fundamental e Médio, sendo uma 

importante  ferramenta  a  ser  utilizada pelas  escolas,  que  em algumas situações, 

contribuem para o retorno do aluno no ambiente escolar.

A  ficha  de  comunicação  aos  alunos  ausentes  é  uma  das  ferramentas 

utilizadas  pela  equipe  pedagógica  do  Colégio  Fazenda  Velha,  principalmente  no 

período diurno, quando não há retorno da família quanto ao número excessivo de 

faltas dos alunos, pois no período noturno a situação é diferente, os alunos quando 

contatados pela equipe, relatam o motivo da desistência.

O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, em seu artigo 53 sobre o direito 

à  educação,  enfatiza  a  necessidade  do  acesso  e  permanência  na  escola,  com 

igualdade de condições, direito o qual deve ser respeitado. Pontua também, que a 

oferta  no  período  noturno  deve  ser  adequada  às  condições  do  adolescente 

trabalhador. Sabemos, porém, que o caminho a percorrer para a efetivação desse 



direito  ainda  está  distante,  mas  algumas  ações  governamentais  por  meio  de 

programas voltados à educação estão contribuindo para um redirecionamento do 

quadro educacional atual.

O  Programa  Pacto  Nacional  pelo  Fortalecimento  do  Ensino  Médio  foi 

regulamentado pela Portaria Ministerial nº 1.140, de 22 de novembro de 2013. Por 

meio  dele,  o  Ministério  da  Educação  e  as  secretarias  estaduais  e  distrital  de 

educação assume o  compromisso pela  valorização da formação  continuada  dos 

professores e coordenadores pedagógicos que atuam no Ensino Médio público, nas 

áreas  rurais  e  urbanas.  Esse  programa  busca  a  formação  continuada  para  os 

professores  por meio de encontros presenciais e com atividades no Ambiente Virtual 

– AVA. Esta formação está organizada em duas etapas: a primeira compreende os 

sujeitos da escola,  os elementos legais e estruturadores do currículo  escolar,  as 

instâncias  colegiadas  e  os  processos  educativos.  A  segunda  etapa  retoma  a 

organização  por  áreas  do  conhecimento  e  a  abordagem  interdisciplinar  no 

planejamento  coletivo  do  trabalho docente  por  meio  de  eixos  articuladores.  Seu 

objetivo  é  auxiliar  com  a  discussão  de  temas  que  permeiam  as  atividades 

pedagógicas nas escolas, buscando superar lacunas e ampliar as possibilidades de 

melhoria da qualidade da educação. Busca também essa Formação, o envolvimento 

dos professores do Ensino Médio na organização dos componentes curriculares, 

considerando a organização disciplinar e as áreas do conhecimento, com vista à 

articulação entre  essas formas de organização curricular,  com isso,  espera-se  a 

motivação  das  escolas  na  construção  de  uma  nova  organização  e  prática 

pedagógica  que  respondam com efetividade  às  necessidades  dos  jovens  dessa 

etapa de ensino.

As  Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM (Parecer 

CNE/CEB  05/2011  e  Resolução  CNE/CEB  02/2012,  elegem  as  dimensões  do 

trabalho,  da  ciência,  da  tecnologia  e  da  cultura  como  base  da  proposta  e  do 

desenvolvimento curricular.

Conforme essas Diretrizes, as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura 
e da tecnologia inserem o contexto escolar no diálogo permanentemente  
com  os  sujeitos  e  com  suas  necessidades  em  termos  de  formação,  
sobretudo  pelo  fato  de  que  tais  dimensões  não  se  produzem  
independentemente da sociedade e dos indivíduos. Compreendidos dessa 
forma, trabalho, ciência, cultura e tecnologia se instituem como eixo a partir 
do qual se pode atribuir sentido a cada componente curricular e a partir do 
qual se pode conferir significado a cada conceito, a cada teoria, a cada ideia. 



(Cad. III, p.9).

É preciso reconhecer a possibilidade do currículo ser capaz de atribuir novos 

sentidos à escola, de dinamizar as experiências oferecidas aos alunos e de dar novo 

significado aos saberes e experiências com os quais interage nas escolas

 3. A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EDUCATIVO

Cabe à escola rever permanentemente sua organização enquanto instituição 

educacional, sua prática didática e pedagógica, sendo o educador o mediador no 

processo ensino e aprendizagem, podendo orientar os alunos de forma igualitária 

para tornar-se um sujeito ativo e crítico no meio em que vive e convive.

Segundo Gasparin:

As técnicas pedagógicas são um dos elementos do processo de mediação. 
Os demais são: a ação do professor, sua atitude profissional, a forma de  
tratar o conteúdo, os relacionamentos entre professor e alunos e entre os 
próprios alunos, as ligações do conteúdo com a vida real dos aprendizes e 
com o contexto social maior.( 2002, p.111)

Nesta perspectiva, o novo indicador da aprendizagem escolar consistirá na 

demonstração do domínio teórico do conteúdo e no seu uso pelo aluno, em função 

das necessidades sociais  a  que responder.  Esse procedimento implica um novo 

posicionamento, uma nova atitude tanto do professor quanto dos alunos em relação 

ao conteúdo e à sociedade, sendo que o conhecimento escolar passa a ser teórico-

prático. Implica que seja apropriado teoricamente como elemento fundamental na 

compreensão e na transformação da sociedade. De acordo com Mello (1999, p.12), 

“ensinar  é  por  excelência  uma  atividade  relacional:  para  coexistir,  comunicar 

trabalhar  com os  outros  é  necessário  enfrentar  a  diferença  e  o  conflito”.  Desse 

modo, como todos os profissionais, o professor precisa fazer ajustes permanentes 

nas suas ações.

Entende-se que é aprendendo que se ensina, pois o professor que estuda 

motiva  seus  alunos,  possibilitando  implementar  mudanças  em  seu  meio, 

autoavaliando  de  forma  crítica  e  reflexiva  o  seu  trabalho.  A formação  teórica  e 

prática  do  professor,  poderá  contribuir  para  melhorar  a  qualidade  do  ensino   e 

efetivação da aprendizagem como meio de transformação social.



Nas palavras de Mello:

A insistência  com  a  relação  teoria  e  prática  decorre  do  conceito  de  
competência: competência se constrói em situação, não é conhecimento  
sobre,  mas é conhecimento que pode  ser mobilizado para agir  e tomar  
decisões em situações concretas. Situações da vida real envolvem sempre 
um componente imponderável e imprevisível. No ensino isso é mais do que 
verdadeiro. (1999, p.12)

Nessa mesma linha de pensamento, Saviani enfatiza:

O homem não se faz homem naturalmente, ele não nasce sabendo ser  
homem, vale dizer, ele não nasce sabendo sentir, pensar, avaliar, é preciso 
aprender o que implica o trabalho educativo. Assim o saber que diretamente 
interessa à educação é aquele que emerge como resultado do trabalho  
educativo. Entretanto, para chegar a esse resultado, a educação tem que 
partir, tem que tomar como referência, como matéria-prima de sua atividade 
o saber produzido historicamente. (1991, p. 15).

Os autores em linhas gerais  colocam a importância  do trabalho educativo 

para que o aluno se aproprie do conhecimento historicamente produzido, sendo a 

escola  um  espaço  necessário  para  essa  prática  e  a  mediação  do  professor 

indispensável para o processo ensino e aprendizagem.

 4.  APRESENTAÇÃO  E  ANÁLISE  DOS  DADOS  LEVANTADOS  NA 
PESQUISA COM OS ALUNOS 

Para a realização do projeto, foi realizada uma  pesquisa, por meio de um 

questionário com questões objetivas e abertas com 47 alunos do 1º ano do ensino 

médio noturno matriculados e cursando o ano letivo de 2013. As questões foram 

elaboradas com o propósito de coletar dados relevantes, que pudessem contribuir 

para uma análise mais detalhada do perfil dos alunos do período noturno e a partir  

desses resultados, desenvolver ações no coletivo, envolvendo toda a comunidade 

escolar, que pudessem amenizar o alto índice de evasão escolar.

Quadro 1 - Idade dos alunos

Entre 15 e 17 anos 38 81,00%

Entre 18 e 21 anos 9 19,00%

Total de alunos 47 100,00%
                  Fonte: Lindacir Popovicz de Barcelos



  O resultado mostra que dos 47 alunos participantes da pesquisa, 81% tinham 

entre 15 a 17 anos, portanto, estavam dentro da idade série para frequentar o 1º 

ano,  apenas 19% alunos tinham entre 18 e 21 anos..

Quadro 2 – Você tem filhos?

Sim 6 13,00%

Não 41 87,00%

Total de alunos 47 100,00%
Fonte: Lindacir Popovicz de Barcelos

Percebe-se que dos 47 participantes da pesquisa, 13% responderam que têm 

filhos, não demonstrando ser esse, um fator relevante para as causas de evasão.

Quadro 3 – Com quem você mora?

Pai e Mãe 28 60,00%

Mãe 9 19,00%

Pai 3 6,00%

Esposo(a) 3 6,00%

Avós 2 4,00%

Tios 1 2,00%

Sozinho 1 2,00%

Total de alunos 47 100,00%
Fonte: Lindacir Popovicz de Barcelos

O resultado mostra que, a maioria dos alunos mora com seus pais, o que não 

justifica a participação limitada dos pais e/ou responsáveis no acompanhamento de 

sua vida escolar.

Quadro 4 - Você trabalha?

Sim 33 70,00%

Não 14 30,00%

Total de alunos 47 100,00%
Fonte: Lindacir Popovicz de Barcelos

Aqui verificou-se que 70% dos alunos dos matriculados no período noturno, 

trabalham, justificando assim, um dos principais motivos de evasão escolar.



Quadro 5 – Onde você trabalha?

Comércio 17 52,00%

Indústria 10 30,00%

Outros 6 18,00%

Total de alunos 33 100,00%
Fonte: Lindacir Popovicz de Barcelos

A pesquisa  mostra  também que  52% dos  alunos,  trabalham no  comércio 

corroborando com o fato de chegarem atrasados e faltarem, devido aos horários que 

precisam  cumprir  no  trabalho,  a  consequência  disso,  o  desânimo  por  não 

conseguirem  acompanhar  as  atividades  escolares,  ocasionando  seu  baixo 

rendimento escolar.

Quadro 6 – Pretende continuar os estudos após concluir o ensino médio?

Sim 40 85,00%

Não 7 15,00%

Total de alunos 47 100,00%
Fonte: Lindacir Popovicz de Barcelos

Percebe-se no resultado acima que a maioria dos alunos pretendem continuar 

seus estudos após concluírem o ensino médio, faz-se necessário porém, repensar a 

importância de estimular os alunos, que não consideram importante dar continuidade 

à sua formação acadêmica.

Quadro 7 – Você repetiu de ano alguma vez?

Sim 35 74,00%

Não 12 26,00%

Total de alunos 47 100,00%
Fonte: Lindacir Popovicz de Barcelos

O resultado mostra que 74% dos alunos são repetentes, isso pode apontar 

uma das causas de evasão, justificando também a falta de motivação dos alunos, 

uma vez que seu baixo rendimento desestimula sua permanência na escola.

Quadro 8 – Você desistiu de estudar alguma vez?

Sim 10 21,00%

Não 37 79,00%



Total de alunos 47 100,00%
Fonte: Lindacir Popovicz de Barcelos

Quadro 9 – Qual o motivo de sua desistência

Trabalho 4 40,00%

Gravidez 4 40,00%

Desânimo 1 10,00%

Outros 1 10,00%

Total de alunos 10 100,00%
Fonte: Lindacir Popovicz de Barcelos

 Mesmo sendo um percentual  menor aqueles que nunca abandonaram os 

estudos, chama a atenção os dois motivos: trabalho e gravidez, representando as 

principais causas que levam à evasão escolar.

Quadro 10 – Qual sua sugestão para evitar a evasão escolar?

Aulas mais dinâmicas 12 26,00%

Melhor interação professor e aluno 10 21,00%

Passeios/Projetos/Palestras 8 17,00%

Melhorar a estrutura física do colégio 6 13,00%

Professores mais presentes 3 6,00%

Não opinaram 8 17,00%

Total de alunos 47 100,00%
Fonte: Lindacir Popovicz de Barcelos

O resultado evidencia  que tanto  os  fatores  internos quanto  os  externos à 

escola, interferem na permanência do aluno no ambiente escolar. Em contrapartida a 

opinião dos alunos nesse quadro, apontam algumas possibilidades de ações que 

precisam, a partir dessas sugestões, serem analisadas pela equipe escolar como 

caminhos possíveis  para diminuir  os altos índices de alunos que abandonam as 

salas de aula.

Como  muitas  pesquisas  já  revelaram,  a  defasagem  série/idade  e  sua  
relação com a estratificação social podem ser explicadas pela repetência  
escolar, cuja estimativa tem sido objeto de investigações importantes e de 
diversas políticas educacionais assim como de mudanças nos objetivos e 
nos  métodos  de  avaliação.  A  intensificação  de  pesquisas  sobre  
desempenho escolar e a crítica à concepção do fracasso, ou à atribuição de 
responsabilidade  de  saída  da  escola  pela  necessidade  de  ingresso  no  
mercado de trabalho, são importante legado dos estudos realizados nas  



décadas de 1980 e 1990. (FRIGOTTO;CIAVATTA, 2004, p. 101).

É preciso considerar que a vida escolar exige um conhecimento mais denso 

dos alunos,  ultrapassando os limites de sua vida  na instituição escolar.  Trata-se 

desse  modo,  de  aprofundar  o  conhecimento  sobre  as  formas  e  estilos  de  vida 

experimentados pelos estudantes em suas várias práticas,  para compreendê-los, 

produzindo assim, novas referências que retomem a ação socializadora da escola, 

na especificidade de seus saberes e práticas, para isso a relação professor e aluno 

precisa ser melhorada, não se trata de culpá-los pelo fracasso e abandono escolar, 

mas, é imprescindível  a aproximação e conhecimento dos estudantes que chegam 

à escola como jovens sujeitos de experiências, saberes e desejos.  

 5. O PONTO DE VISTA DAS CAUSAS DA EVASÃO ESCOLAR POR QUEM 
EDUCA

Os professores, equipe pedagógica e diretiva do Colégio Estadual Fazenda 

Velha, elencaram alguns motivos que levam os alunos a abandonar a escola. Para 

aqueles, o trabalho se configura como a principal causa do abandono. Pontuaram 

que após um dia de trabalho, os alunos chegam cansados, o que gera desânimo, 

desinteresse e em consequência,  o não  envolvimento nas atividades propostas, 

levando ao baixo rendimento escolar, sendo esse também, motivo de abandonarem 

os estudos. Outro agravante é a falta de acompanhamento familiar, uma vez que a 

família  do  discente  raramente  comparece à  escola  para  verificar  a  sua situação 

escolar, e que esses demostram sentir falta desse apoio e acabam desestimulados. 

Além desses fatores, reconhecem que a falta de estrutura física favorece a evasão 

escolar, uma vez que o colégio não possui espaço físico adequado, tanto para as 

aulas práticas, quanto para as atividades culturais e esportivas, dificultando assim a 

realização  dessas  atividades,  que  poderiam  estimular  mais  a  participação  dos 

alunos tornando o processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico.

Também os professores citaram nessa entrevista o envolvimento dos alunos 

com as drogas ilícitas e problemas familiares, como importantes fatores geradores 

da desistência escolar.

Relataram, que algumas ações são realizadas pela equipe pedagógica quanto 

aos alunos faltosos, entre elas: a comunicação à família do número excessivo de 



faltas; a mediação com o professor em relação às atividades não realizadas pelos 

alunos no período das faltas; o diálogo com os alunos na tentativa de incentivá-los a 

não desistir dos estudos. Apesar dos esforços da equipe pedagógica, essas ações 

não são suficientes, pois muitos acabam desistindo.

Reconhecem também os  professores,  que  o  currículo  da  forma  que  está 

organizado hoje, não atinge as expectativas dos alunos, causando  desestímulo e 

falta de interesse em relação aos conteúdos trabalhados, pois muitas vezes, não 

associam o que precisam vencer na escola com sua vida lá fora, ou seja, teoria e 

prática estão distantes da realidade vivida por eles.

Outro  relato  relevante  nesse  contexto,  é  que,  alguns  professores  não 

trabalham apenas no período noturno, por vezes, cumprem uma tripla jornada de 

trabalho interferindo na qualidade de suas aulas, pois soma-se a isso, a falta de 

valorização e o descaso do aluno em relação à importância do papel do professor, 

porém,  reconhecem que a falta  de  qualidade em suas aulas,  faz  com que haja 

pouco  envolvimento  dos  alunos  nas  atividades  escolares,  resultando  no  baixo 

rendimento, sendo essa outra causa que leva à evasão escolar.

 6. CONTRIBUIÇOES DOS PROFESSORES DO ESTADO DO PARANÁ NO 
GRUPO TRABALHO EM REDE - GTR

Nas  discussões  nos  fóruns  e  diários  com  os  professores  pedagogos 

participantes  do  GTR  inscritos  em  2014,  alguns  relataram  após  a  análise  da 

pesquisa  do  Caderno  Temático  realizada  com  os  alunos,  professores,  equipe 

pedagógica  e  diretiva,  que  a  relação  professor  e  aluno  interfere  diretamente  na 

continuidade dos estudos e  apesar  da  grande maioria  dos alunos serem jovens 

trabalhadores, para eles, se a escola for atrativa, poderá motivá-los a não desistir 

dos estudos e apesar dos fatores externos, os internos podem estar refletindo nessa 

problemática.  Por  outro  lado,  os  professores  colocam o  desinteresse,  a  falta  de 

perspectivas  e  desrespeito  dos  alunos  como  justificativas para  o  alto  índice  de 

evasão. Outra observação deles, foi em relação à forma de organização curricular 

do Ensino Médio no período noturno e as estratégias adotadas pela escola, as quais 

precisam ser repensadas, sendo uma alternativa para que os alunos permaneçam 

estudando e percebam a importância do conhecimento como fator de transformação 

social, ao serem sujeitos da realidade em que estão inseridos.



Outros  cursistas  do  Grupo  Trabalho  em Rede,  comentaram que  algumas 

situações que levam à evasão,  não dependem apenas das ações internas,  pois 

exigem  um  olhar  mais  atento  dos  órgãos  competentes  a  que  a  escola  está 

vinculada, entre elas: a falta de estrutura física adequadas às práticas educacionais, 

porém, reconhecem que não é possível atribuirmos todo o resultado negativo em 

apenas  um  determinado  fator,  precisamos   diante  dos  fatos,  rever  a  prática 

pedagógica e a partir  desse olhar,  buscar no coletivo alternativas possíveis para 

amenizar a situação existente.

Relataram alguns dos participantes do GTR também, em relação ao currículo, 

a importância em contemplar os aspectos da cultura local já que os sujeitos reais 

são os que dão significado aos conteúdos trabalhados, para isso é fundamental o 

exercício  da  democracia  nas  escolas,  da  gestão  participativa,  da  introdução  de 

inovações  técnicas,  mas,  principalmente  da  qualidade  cognitiva  e  operativa  das 

aprendizagens, propiciada à todos os alunos em condições iguais.

Conforme verificou-se nos relatos dos cursistas do Grupo Trabalho em Rede, 

no geral as escolas que ofertam o Ensino Médio no período noturno, apresentam 

alto  índice de evasão escolar  e  as causas e consequências  se assemelham ao 

resultado  dessa  pesquisa,  tanto  da  entrevista  com  os  professores  do  período 

noturno do colégio em questão, quanto do questionário respondido pelos alunos. A 

diferença se dá, na análise de cada escola sobre sua realidade escolar e a partir 

dessa, a necessidade de buscar ações no coletivo que possam contribuir para a 

participação  e  permanência  do  aluno  no  ambiente  escolar  com  êxito  em  sua 

aprendizagem.

 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar dos esforços do Governo Federal, os avanços na educação ainda não 

foram suficientes nos últimos anos, diante do direito de todas as crianças e jovens a 

uma educação de qualidade, que os prepare para uma vida autônoma, digna e com 

oportunidade para seu pleno desenvolvimento, preparando-os para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho, levando-os ao domínio do conhecimento e 

o  desenvolvimento  de  capacidades  cognitivas  e  afetivas,  atendendo  suas 

necessidades individuais e sociais.  Já os índices de qualidade do Ensino Médio, 

vêm motivando debates e ações conjuntas entre os diferentes órgãos e instituições 



envolvidos,  em  busca  de  alternativas  para  superar  os  grandes  desafios  que 

envolvem o Ensino Médio no Brasil.

A pesquisa  no Colégio  Estadual  Fazenda Velha oportunizou  uma reflexão 

acerca  das  causas  que  contribuem para  que  o  aluno  se  distancie  do  ambiente 

escolar, local em que tantos os fatores internos quanto os externos interferem na 

decisão de se evadir do colégio.

O trabalho já desenvolvido pela equipe pedagógica, não está sendo suficiente 

para diminuir os índices de evasão. Percebe-se a importância do envolvimento de 

todos os profissionais que atuam na unidade educacional, com discussões e ações 

conjuntas e contínuas que possam atingir o objetivo almejado. 

Esse movimento constante não será a curto prazo, pois muitas são as causas 

que levam à evasão escolar. Sabe-se que as mudanças não ocorrerão de imediato, 

será necessário interesse, dedicação e trabalho no coletivo, com muita persistência 

levando em conta a realidade escolar  do Colégio Fazenda Velha,  a  qual,  não é 

favorecida devido à estrutura física precária que se encontra atualmente.

 Constatou-se na fase de Implementação do Projeto,  o desânimo de toda 

equipe escolar, inclusive dos alunos do período noturno, dificultando a realização de 

algumas atividades  sugeridas  por  eles  nessa  pesquisa,  que  tinham por  objetivo 

contribuir  para  tornar  o  espaço  escolar  mais  dinâmico  e  facilitador  do  processo 

ensino e aprendizagem. Esbarrou-se em alguns obstáculos cruciais  para que as 

atividades  programadas  pudessem  acontecer  conforme  o  esperado,  como  por 

exemplo: a falta de espaço físico adequado para a realização da atividades culturais 

entre elas, teatro, música e dança. O Colégio não possui quadra coberta e nenhum 

outro espaço que pudesse ser utilizado nessas atividades em caso de chuva, por 

exemplo.

Algumas palestras sugeridas foram desenvolvidas na própria sala de aula, 

limitando-se o número de participantes, devido à inexistência de  espaço apropriado.

O  mural  informativo  sugerido  e  organizado  pela  professora  de  história, 

elaborado  juntamente  com  os  alunos  do  período  noturno,  aconteceu  e  será 

alimentado durante todo o ano letivo com informações envolvendo os alunos dos 

três períodos.

Percebeu-se  com essa  pesquisa,  que  a  evasão  escolar  é  composta  pela 

conjugação de várias dimensões que interagem e se conflitam no interior  dessa 

problemática. Dimensões estas de ordem política, econômica, cultural e de caráter 



social. Dessa maneira o abandono escolar não pode ser compreendido, analisado 

de forma isolada, pois essas dimensões influenciam na decisão tomada pelo aluno 

que abandona a escola.

Logo, o trabalho foi concluído com a certeza de que ainda há muitas barreiras 

impedindo que os resultados esperados superem as expectativas em relação esse 

tema tão complexo. Não basta descobrir as causas da evasão, se não houver o 

envolvimento e comprometimento de toda comunidade educacional  e dos órgãos 

governamentais responsáveis, em conformidade com os problemas elencados, tanto 

nessa  pesquisa,  quanto  das  futuras  análises  em  que  o  contexto  poderá  sofrer 

alterações, pois, haverá outras pessoas e situações envolvidas nessa comunidade 

escolar.  Diante desse contexto, é inegável  o grande desafio,  principalmente para 

aqueles que percebem a escola como espaço necessário para a formação humana, 

acreditando em sua função educativa e socializadora.

 



REFERÊNCIAS  

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/1996. Brasília: 
Diário Oficial, 20 de dezembro de 1996.
________, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília DF. Senado, 
1988.

________,  Formação de professores do Ensino Médio,  etapa I – caderno III: o 
currículo  do  ensino  médio,  seu  sujeito  e  o  desafio  da  formação  humana 
integral/Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica;  [autores: Carlos 
Artexes Simões, Monica Ribeiro da Silva]. Curitiba: UFPR/Setor de Educação, 2013. 
49p.

_______,Todos  pela  Educação.  MEC,  2013.  Disponível  em 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16478&Itemid=1107>. 
Acesso em 12 de abril de 2014.

_______, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8069/90, Brasília, 
13 de julho de 1990; 169º da Independência e 102º da República.

_______. RESOLUÇÃO Nº 2, de 30 de janeiro de 2012. Diretrizes Curriculares para 
o Ensino Médio. Ministério da Educação. Brasília: 2012.

ENSINO MÈDIO:  ciência, cultura e trabalho.  / Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica. _ Organizadores: Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta. _ Brasília: MEC, 
SEMTEC, 2004. 340 p.

GASPARIN, J. L. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica. Campinas, SP: 
Autores Associados, 2002.

MELLO, N. M.  Formação inicial de professores para a educação básica:  Uma 
(re) visão radical. São Paulo, outubro/novembro, 1999.

PACTO  NACIONAL PELO  FORTALECIMENTO  DO  ENSINO  MÉDIO:  Formação 
Continuada  para  os  professores  do  ensino  médio  do  Estado  do  Paraná. 
Secretaria de Estado da Educação, Superintendência da Educação. Departamento 
de Educação Básica. - Curitiba: SEED – Pr., 2005. 47 p.

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. Colégio Estadual Fazenda Velha. Araucária, 
2010.

SAVIANI,  D.  Pedagogia  Histórico-crítica:  primeiras  aproximações.  São  Paulo. 
Cortez: Autores Associados, 1991.


