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Resumo: Após definir a evasão escolar como um dos problemas do 
Colégio Estadual do Campo Teófila Nassar Jangada – 
Ensino Fundamental e Médio surgiu a necessidade de 
desenvolver um projeto com a finalidade de identificar a sua 
principal causa, diagnosticar o índice desse acontecimento e 
procurar desenvolver alguma atividade no sentido de 
conscientizar tanto os alunos como a comunidade da 
importância de uma educação de qualidade para nossas 
crianças e adolescentes. Esse projeto foi desenvolvido com 
duas turmas de 8º anos e com seus responsáveis, através 
da aplicação de questionários primeiramente aos alunos de 
forma individual e sigilosa e depois aos seus responsáveis. 
Depois foi realizado com os alunos participantes do projeto 
o levantamento de dados através de uma planilha e 
posteriormente a produção dos gráficos mostrando o índice 
apresentado em cada uma das causas. Em nossa realidade 
surgiu como a principal causa da evasão “o desinteresse por 
parte do aluno” seguida pelo “trabalho”, o que nos desafia a 
tentar minimizar esse índice. A gravidez na adolescência 
também apareceu como causa da evasão escolar. Esses 
gráficos foram transferidos em cartolinas e fixados em edital 
para a divulgação dos resultados para todos os alunos do 
colégio e a comunidade. Também foi realizada em forma de 
palestra com todas as turmas do colégio e a comunidade a 
conclusão de todo o projeto.  
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EVASÃO ESCOLAR E SUAS CAUSAS 

 

Valdemar Fernandes da Cunha1 
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RESUMO: Após definir a evasão escolar como um dos problemas do Colégio Estadual do Campo 
Teófila Nassar Jangada – Ensino Fundamental e Médio surgiu a necessidade de desenvolver um 
projeto com a finalidade de identificar a sua principal causa, diagnosticar o índice desse 
acontecimento e procurar desenvolver alguma atividade no sentido de conscientizar tanto os alunos 
como a comunidade da importância de uma educação de qualidade para nossas crianças e 
adolescentes. Esse projeto foi desenvolvido com duas turmas de 8º anos e com seus responsáveis, 
através da aplicação de questionários primeiramente aos alunos de forma individual e sigilosa e 
depois aos seus responsáveis. Com os questionários aplicados foi realizado com os alunos 
participantes do projeto o levantamento de dados através de uma planilha e posteriormente a 
produção dos gráficos mostrando o índice apresentado em cada uma das causas. Em nossa 
realidade surgiu como a principal causa da evasão “o desinteresse por parte do aluno” seguida pelo 
“trabalho”, o que nos desafia a tentar minimizar esse índice. A gravidez na adolescência também 
apareceu como causa da evasão escolar. Esses gráficos foram transferidos em cartolinas e fixados 
em edital para a divulgação dos resultados para todos os alunos do colégio e a comunidade. Também 
foi realizada em forma de palestra com todas as turmas do colégio e a comunidade a conclusão de 
todo o projeto.  

Palavras – chave: Abandono da escola; causas e consequências; ensino 

fundamental e médio. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Após vivenciar a rotina e o andamento das atividades como professor por 

pouco mais de 23 anos, foi possível observar que durante esse período um grande 

número de alunos que ingressa nos anos finais do ensino fundamental e do ensino 

médio, após um determinado tempo, abandonam os estudos. Isso é perceptível, pois 

muito deles não concluem o ensino fundamental ou o ensino médio. É claro que isso 

pode acontecer por diversos motivos: casamento ou relacionamento amoroso, 

gravidez precoce, trabalho, bullyng, perspectiva de vida profissional, entre outras. 
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A escola deve ser um ambiente onde se procura desenvolver uma política de 

aprendizagem, promovendo em cada aluno a criticidade no sentido de cumprir com 

os seus deveres e ao mesmo tempo a capacidade de lutar pelos seus direitos. 

Nesse ambiente, discute-se e trabalha-se a conscientização dos alunos e até da 

comunidade em diversos assuntos, como por exemplo, saúde, lazer, democracia, 

relacionamento, além dos conteúdos propostos pela escola. E esses temas “extras” 

podem ser desenvolvidos pelos professores e equipe pedagógica com a realização 

de projetos diversos, que normalmente acontecem em toda e qualquer escola.  

Não exclusivo da escola em que trabalhamos, mas corriqueiramente nossos 

alunos apresentam diferentes formas e tempos de aprendizagem, porém com uma 

força de vontade bastante grande. Muitos deslocam - se de longas distâncias para 

vir até a escola, já outros não possuem estímulos por parte dos familiares, uma vez 

que os mesmo praticamente nunca frequentaram uma escola. Com essa 

heterogeneidade, alunos de diferentes localidades, diferentes estruturas sociais e 

econômicas e várias denominações religiosas, encontraram um ambiente por um 

lado rico em termos culturais a ser trabalhado, mas que, por outro lado, tem seus 

problemas por vezes graves, como é a evasão escolar.  

Dessa forma é de fundamental importância levar a comunidade escolar esse 

problema, porém de uma forma diferente. Portanto, houve a necessidade de 

trabalhar a evasão escolar e suas possíveis causas, por meio inicialmente de um 

levantamento de dados, envolvendo também os alunos e as suas famílias, pois 

sabemos que os motivos pelos quais abandonam a escola são múltiplos.  

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Direção, a equipe pedagógica e os profissionais da educação do Colégio 

Estadual do Campo Teófila Nassar Jangada – Ensino Fundamental e Médio, sítio do 

desenvolvimento do presente trabalho, mostram-se preocupados com o processo de 

formação de seus alunos. Portanto, disponibilizaram tanto material humano como os 

professores, funcionários, equipe pedagógica e direção para a sistematização do 



conhecimento, além de material pedagógico para que o presente trabalho fosse 

concretizado.  

Quando se fala em educação, imagina-se algo capaz de nortear o 

conhecimento e a capacidade de um cidadão em se relacionar individualmente ou 

em conjunto com a comunidade onde ele vive. Pois: 

“A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. (LDB -1996)” 

De acordo com a LDB (1996) a evasão escolar tem sido um tema que leva ao 

desenvolvimento tanto nas escolas como na sociedade de projetos para tentar 

diminuir ou erradicar esse problema: 

“A educação dever da família e do estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. (LDB – 1996)” 

O que nos preocupa atualmente é permitir que a escola desempenhe seu 

papel na sociedade, e discutir sua influência sobre os estudantes, seja ele criança 

ou adolescente. Assim, torna-se necessário, no caso da evasão escolar, 

primeiramente um diagnóstico que nos permita identificar suas causas, para que, na 

sequência, novos trabalhos surjam no sentido de promover uma melhoria na relação 

desses jovens e das suas famílias com a educação, premissa deste trabalho. 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

Analisar quais são as causas que levam os alunos a abandonarem a escola, 

com a intenção de diagnosticar oficialmente o problema e contribuir para a abertura 

de novos campos de trabalhos no sentido de diminuir o índice de evasão escolar no 

Colégio Estadual do Campo Teófila Nassar Jangada, município de Reserva, estado 

do Paraná. 

 

 



REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo o Promotor Antônio Miguel (2013) são várias as causas da evasão 

escolar, e podem-se levar em consideração alguns fatores que determinam essa 

ocorrência: 

 Escola: não atrativa, autoritária, com professores despreparados, 

insuficiente, ausência de motivação; 

 Aluno: desinteressado, indisciplinado, com problema de saúde, 

gravidez; 

 Pais/responsáveis: não cumprimento de o pátrio poder, desinteresse 

em relação ao destino dos filhos; 

 Social: trabalho com incompatibilidade de horário para os estudos, 

agressão entre os alunos e violência entre gangues. 

Segundo Carvalho e Matsumoto3, a maioria das adolescentes abandona a 

escola ou o emprego durante a gravidez, ou estudam até próximo o nascimento do 

bebê, algumas se mantinham fora da escola e em outros casos as adolescentes 

pretendiam manter-se estudando após a gravidez. 

Segundo Marriel (2006), a escola, além de ser um local que prioriza a 

aprendizagem, o conhecimento e os conceitos morais e cívicos, como o da ética e 

da razão, também se destaca em algumas situações, como ambiente onde ocorre o 

aumento da violência, incluindo brigas, invasões, depredações, envolvimento com 

drogas e até mortes. Esse espaço determina a construção e elaboração do ambiente 

onde vivem, lembrando que a socialização desses jovens ocorre tanto pela escola 

como pela sociedade. 

A violência continua sendo um desafio para as autoridades, pois quando 

ouvimos falar em violência, imaginamos agressão, espancamento, violência sexual, 

entre outros. Mas caracteriza-se violência qualquer ato capaz de constranger 

fisicamente, verbalmente ou psicologicamente qualquer pessoa. Considerando o 

Bullyng uma das formas de violências comum nas escolas e que por vezes passa 

despercebida, dentre eles a falta de denúncia por parte dos agredidos, podemos 

considera-lo como uma das causas da evasão escolar. 
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O bullyng interfere no processo de aprendizagem e no desenvolvimento 

cognitivo, sensorial e emocional. Favorece o surgimento de um clima 

escolar de medo e insegurança tanto para aqueles que são alvos, como 

para os que assistem calados as mais variadas formas de ataques. O baixo 

nível de aproveitamento, a dificuldade de integração social, o 

desenvolvimento ou agravamento das síndromes de aprendizagem; os altos 

índices de reprovação e evasão escolar tem o bullyng como uma de suas 

causas. (FANTE E PEDRA – 2008, p.10) 

A possibilidade de estudar as causas da evasão escolar acontece quando nos 

deparamos com uma diversidade de consequências que levam ao baixo nível de 

perspectiva de melhorar a vida profissional, podendo ser ela a dificuldade de acesso 

a uma escola, a falta de interesse e motivação por parte da família ou do aluno ou 

até mesmo a necessidade de trabalhar. 

Segundo Neri (2004), de 3,12 milhões de pessoas de 15 a 17 ano de idade, 

30% possui renda inferior a R$ 100, apresentando uma taxa de evasão escolar de 

23,3% em relação a 5,8% dos 20% mais ricos. Outra dificuldade é o fato de pessoas 

entre 16 a 17 anos estarem fora da faixa etária dos programas do Governo Federal, 

proporciona um aumento no índice de evasão, pois procuram melhorar suas rendas, 

trabalhando. 

A primeira é a miopia ou desconhecimento dos gestores da política pública, 

restringindo a oferta de serviços educacionais. Outra é a falta de interesse 

intrínseco dos pais e dos alunos sobre a educação ofertada, seja pela baixa 

qualidade percebida ou por miopia ou desconhecimento dos impactos 

potenciais. Uma terceira é a operação de restrições de renda e de mercado 

de crédito que impedem as pessoas de explorar os altos retornos oferecidos 

pela educação no longo prazo. (NERI, 2009, p.5). 

De acordo com Queiroz (2004), podemos classificar o fracasso escolar a 

partir de dois fatores: os fatores externos e os fatores internos a escola. 

Dentre os fatores externos podemos destacar o trabalho, as desigualdades 

sociais, a criança e a família: 

O trabalho entra como causa da evasão escolar quando ocorre a necessidade 

de se sustentar ou colaborar no sustento familiar. Com a carga diária de trabalho 

esses jovens tornam-se cansados e desmotivados e não chegam a concluir as 

etapas finais do ensino fundamental ou o ensino médio. Importante lembrar que isso 

ocorre geralmente com os jovens de baixa classe social e econômica. 



As desigualdades sociais como fator da evasão escolar estão associadas à 

condição sócio – econômica dos adolescentes, pois muitos deles se acham inferior 

aos outros em vários sentidos, tais como tipos de materiais que levam pra escola, 

roupas, no circulo de amizades, entre outras. 

Existem várias possibilidades que podem forçar a criança a abandonar os 

estudos, tais como a pobreza, a má alimentação em alguns casos ou moradia 

distante, o desinteresse, a falta de perspectiva profissional. 

A família é caracterizada como causa da evasão quando apresenta uma 

qualidade de vida insuficiente para seus filhos e o não acompanhamento nas 

atividades da escola é o retrato desse cenário. 

Entre os fatores internos, podemos destacar: 

A escola considerada como não atrativa e simplesmente como reprodutora de 

conteúdos pelos alunos; 

A linguagem utilizada na escola muitas vezes são termos formativos que 

coloca os alunos em dificuldade de compreensão dos conteúdos solicitados; 

Em relação ao professor algumas críticas estão relacionadas com a falta 

criatividade, e domínio de conteúdo. 

Por fim, teoricamente, a partir de uma avaliação inicial da documentação da 

escola investigada, nota-se que uma grande quantidade de alunos que iniciam os 

primeiros anos do ensino fundamental, não chega a concluir o 9º ano, pois os 

mesmos são reprovados e/ou automaticamente abandonam a escola. A pergunta 

que fica é: Por quê? 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual do Campo Teófila Nassar 

Jangada – Ensino Fundamental e Médio (CEDCTNJ), no distrito de José Lacerda, 

município de Reserva, estado do Paraná, durante o ano letivo de 2015 com os 

alunos do 8º ano A e B do ensino fundamental e com seus familiares através de seu 

pai ou responsável. 



A autorização para o desenvolvimento desse trabalho ocorreu quando de uma 

reunião com o Conselho Escolar ocasião em que foi apresentado o Projeto de 

Intervenção Pedagógica na Escola que depois de apreciado foi aprovado (Figura 1).  

 

Figura 1. Ata de aprovação da Implementação do Projeto “Evasão Escolar e suas Causas”, 

no CEDCTNJ, em 19 de agosto de 2014. 

 

 

Após a autorização, o desenvolvimento do projeto ocorreu nas seguintes 

etapas: 

1º - A apresentação do projeto aos alunos aconteceu de forma dinâmica com 

apresentação de slides com os dados da nossa realidade e da realidade das escolas 

do Núcleo Regional de Educação de Telêmaco Borba, Paraná e informações sobre 

as possíveis causas da evasão escolar nos anos finais do ensino fundamental e no 



ensino médio; como exemplo de causas para o abandono escolar, apresentou-se o 

trabalho infantil, a gravidez na adolescência, o difícil acesso as escolas, a carência 

no transporte escolar, a escola não atrativa, profissionais despreparados, 

perspectiva profissional futura, entre outras. Durante a apresentação foram 

trabalhados os seguintes vídeos: “Evasão escolar”: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oedj4OGSwUg; “Os motivos da evasão escolar”: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jsj_bejlf_8; “O desafio da evasão escolar”: 

https://www.youtube.com/watch?v=BC_RcTD5ND4; e “Dias melhores”: 

https://www.youtube.com/watch?v=op4VnUwmPNo.            

2º - Após a apresentação do projeto todos os alunos foram orientados sobre 

como proceder ao responderem o questionário individual e anônimo. Este 

questionário continha, além das informações básicas sobre o projeto, perguntas 

sobre a localidade da sua residência, nível de escolaridade dos responsáveis, se já 

abandonou a escola alguma vez, se conhece alguém que abandonou a escola 

alguma vez, se participa de algum projeto social do governo. O mesmo questionário 

foi aplicado ao responsável pelo aluno pelo próprio aluno participante do projeto. 

Neste caso, juntamente com o questionário, uma nota explicativa sobre o projeto, 

com um campo para assinatura do responsável, dando ciência sobre o mesmo, 

seguiu juntamente. Porém esta nota, com a assinatura do responsável, foi recolhida 

separadamente ao questionário respondido pelo mesmo, de modo a manter o sigilo, 

uma vez que os questionários não foram identificados. 

3º - Depois de recolher os questionários foi produzida com os alunos uma 

planilha com os mesmos itens para contabilizar os dados e facilitar a construção das 

tabelas e dos gráficos contendo os resultados. Essa planilha foi construída com base 

nas perguntas contidas no questionário e constava de 08 possíveis causas do 

abandono escolar (falta de perspectiva, casamento, bullying, escola não atrativa, 

gravidez precoce, trabalho, desinteresse, outras), além da resposta “não respondeu” 

também possível. 

4º - Com as planilhas já produzidas e analisadas, as turmas foram divididas 

em grupos para que os mesmos construíssem os gráficos e os transferissem para 

cartolinas, sendo que cada equipe ficou responsável pela construção de um gráfico. 

A análise das planilhas foi realizada pelos alunos, sob orientação. Realizaram as 

contagens das respostas referentes às causas da evasão escolar nos questionários, 

https://www.youtube.com/watch?v=Oedj4OGSwUg
https://www.youtube.com/watch?v=Jsj_bejlf_8
https://www.youtube.com/watch?v=BC_RcTD5ND4
https://www.youtube.com/watch?v=op4VnUwmPNo


para, na sequência, expressar esses resultados na forma de porcentagens, em 

gráficos. 

5º - Após a construção dos gráficos organizou-se um evento na escola com a 

finalidade de socializar os dados obtidos pela pesquisa. Para este, além da 

comunidade escolar, também foram convidados os pais e/ou responsáveis dos 

alunos. Durante o evento, proferiu-se, na forma de uma palestra, um relato de todo o 

processo de desenvolvimento do projeto, e apresentaram-se as principais causas 

levantadas da evasão na nossa escola. O momento também foi aproveitado para 

uma reflexão sobre a responsabilidade deles com os seus filhos que necessitam 

frequentar as atividades escolares com o objetivo de se tornarem cidadãos capazes 

de assumirem seu verdadeiro papel na sociedade onde vivem. Primeiramente o 

evento foi direcionado aos participantes do projeto e seus familiares e, na sequência, 

estendeu-se para as demais turmas da escola.  

6o – Os resultados deste trabalho ficaram expostos, em local de destaque na 

escola por 15 dias, período este em que se transcorreu as apresentações dos 

resultados da pesquisa. 

7o – Este trabalho foi disponibilizado a um grupo de dezessete professores de 

diferentes áreas de conhecimento, no formato “à distância”, pela SEED (Secretaria 

de Estado da Educação) Estado do Paraná, através do GTR (Grupo de Trabalho em 

Rede). Nessa ocasião aconteceu a discussão e a socialização entre os cursistas 

com o intuito de se conhecer a realidade de cada escola e a maneira com que elas 

trabalham para minimizar a situação da evasão escolar.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Colégio Estadual do Campo Teófila Nassar Jangada Ensino Fundamental e 

Médio, como mencionado, localiza-se na zona rural do município de Reserva, 

Paraná, na localidade denominada José Lacerda. A comunidade local tem como 

atividade principal o cultivo de tomate e a lavoura de soja, além da madeira, sendo 

composta em sua maioria por agricultores. Estes encaminham seus filhos ao colégio 

local, e aqueles que finalizam seus estudos, partem da localidade em busca de 

trabalho, estudo superior, etc.. O Colégio oferece 14 turmas, nos três períodos, 



atendendo não somente os jovens da localidade, mas também aqueles das 

localidades vizinhas. 

Na tabela 1 estão expostos os resultados obtidos a partir dos questionários 

respondidos pelos alunos e pelos responsáveis sobre as possíveis causas da 

evasão escolar em nossa realidade, levando em consideração os três itens que 

foram analisados: o primeiro, a nível geral, os alunos e os seus responsáveis, 

representados pela figura 2; o segundo, os alunos das duas turmas, representados 

pela figura 3; e o terceiro, somente com as respostas de seus pais ou responsáveis, 

representados pela figura 4.  

A figura 2 trata da parte da pesquisa em que foram contabilizadas as 

respostas tanto dos alunos participantes do projeto quanto de seus responsáveis. 

Entre outras causas propostas no questionário, prevaleceu como a principal delas e 

com um índice bastante elevado na nossa realidade o “desinteresse por parte do 

aluno”, com 37% das respostas, e em seguida o “trabalho”, com 28% das respostas. 

O desinteresse, seguido da necessidade da busca de um trabalho, também 

são causas ressaltadas por Neri (2009) para a evasão escolar. O desinteresse, e a 

necessidade de buscar um trabalho para contribuir com a renda familiar, também 

são apontados por Queiróz (2002), frente ao desemprego dos pais, como causa 

para a evasão escolar. A mesma ainda aponta como causas os fatores sociais, 

como o uso de drogas, as más amizades, os problemas familiares como causas. 

Resta assim uma dúvida sobre a perspectiva de vida dessas pessoas (alunos 

e responsáveis) na sociedade, uma vez que ninguém marcou a opção “escola não 

atrativa” (Tabela 1, *) como causa do abandono dos estudos. Isto nos leva a crer, 

portanto, que talvez a Escola não seja o problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 – Evasão escolar e suas causas – Dados gerais. 

 
PLANILHA DE DADOS DA PESQUISA SOBRE EVASÃO ESCOLAR E SUAS CAUSAS 

 

 
Ordem 

 
Possível causa 

da evasão 

 
Quantidade de resultados obtidos 

 
Geral 

Alunos 
8º ano A e B 

Família alunos 
8º ano A e B 

01 
Falta de perspectiva de vida 
profissional 

08 02 06 

02 
Relacionamento amoroso 
(casamento) 

05 01 04 

03 
Violência na escola 
(Bullyng) 

07 02 05 

04 
Escola não atrativa* 
 

00 00 00 

05 
Gravidez na adolescência 
 

09 06 03 

06 
Trabalho 
 

31 21 10 

07 
Desinteresse por parte do 
aluno 

40 24 16 

08 
Outra razão.  Qual? 
 

03 01 02 

09 
Não respondeu 
 

06 01 05 

 
Total de participantes 
 

 
109 

 
58 

 
51 

*Interessante, pois ninguém marcou esta opção; então, a escola não é o problema? 

 

Figura 2 – Evasão escolar e suas causas – Geral. 

 

 

A figura 3 mostra valores correspondentes a cada uma das causas da evasão 

referente às respostas apenas dos alunos participantes do projeto, ou seja, as 

turmas 8º ano A e B, e novamente surge em primeiro lugar o “desinteresse por parte 
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do aluno” com (41%) e em segundo o “trabalho”, com (36%). Neste caso, também 

seguindo o padrão dos dados gerais, aparece a gravidez na adolescência em 

terceira colocação, aqui com (10%), fato preocupante e que necessita de uma maior 

atenção, inclusive dos profissionais do campo da saúde. De acordo com Padilha et 

al. (2011): “ A Temática da gravidez na adolescência em relação à evasão escolar 

está sendo discutida na atualidade pela amplitude com que o fenômeno vem 

ocorrendo mundialmente”. Os mesmos autores ainda ressaltam a importância do 

estabelecimento de diretrizes que apontem para a permanência dos jovens na 

escola, e para a prevenção da gravidez na adolescência. 

 

Figura 3 – Evasão escolar e suas causas – Alunos: 8º ano A e B  

 

 

A figura 4 representa a quantidade de respostas dadas pelos pais ou 

responsáveis pelos alunos e pode se perceber uma distribuição dos valores entre as 

causas, mas surge novamente como a principal causa da evasão escolar o 

“desinteresse por parte do aluno” com (32%), seguida pelo “trabalho”, com (18%), 

porem aparece a “falta de perspectiva de vida profissional futura”, com (12%) e a 

“violência na escola” e os que “não responderam” com (10%).  
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Figura 4 – Evasão escolar e suas causas – Responsáveis pelos alunos.

 

Pela perspectiva dos pais ou responsáveis, diferentemente da visão dos 

alunos, em terceiro lugar agora, tem-se causas que apontam para ou uma maior 

permissividade ou uma preocupação com um “bem estar” ou proteção do seu filho 

ou da sua filha, trazendo o (a) jovem mais para perto de si. Porém alguns não 

responderam à questão. 

Fica claro nos trabalhos da área que quanto maior o grau de escolaridade dos 

pais, e se os pais são presentes na vida escolar dos filhos, esses fatos impactarão 

positivamente no sucesso do jovem frente aos estudos (BURCHINAL et al., 2002, 

apud CHECHIA e ANDRADE, 2005). Estes autores ainda relacionam o sucesso dos 

jovens na leitura com a maior participação dos pais na vida escolar deles. A 

influência dos pais ou responsáveis pela evasão, segundo dados de Neri (2009), é 

pequena, ficando a cargo de o próprio jovem decidir pela continuidade ou não dos 

seus estudos.  

Também nos apontamentos do acima citado autor é o dado de que “o 

adolescente está acima de tudo fora da escola porque ele não quer a escola que aí 

está”. Assim, volta-se aos dados da Tabela 1, notadamente à opção não apontada 

“escola não atrativa” e questiona-se: se o jovem não julga a escola não atrativa, por 

que ele não a aceita como é? Ou pode-se considerar um caso de total indiferença, 

por falta de visão de expectativa no futuro, como apontam todos os autores já 

mencionados. 
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Na tabela 2 estão os resultados também obtidos através dos questionários, 

porém de forma diferente, onde se questiona a real situação escolar tanto dos 

alunos quanto de seus responsáveis, ou seja, objetiva se saber quem já abandonou 

ou não a escola. 

 

Tabela 2 – A situação dos participantes do projeto. Se os mesmos já abandonaram a escola? 

 

Situação dos participantes do Projeto 

 

Sim 

 

Não 

Não 

respondeu 

 

Total de participantes 

Alunos que abandonaram ou não a 

escola 
01 55 02 58 

Membro da família que abandonou ou 

não a escola 
34 15 02 51 

 

Pelo exposto na Tabela 2, nos fica claro que se trabalhou com os alunos em 

idade prévia ao abandono escolar. Importante ressaltar que a pesquisa foi realizada 

junto turmas mistas, contendo jovens com situação financeira variada, e com muitos 

alunos fora da faixa etária normal para a série escolar. Quando indagados sobre o 

abandono escolar em anos anteriores, 2% dos alunos afirmaram terem deixado à 

escola, o que pode explicar essa heterogeneidade relativa à idade dos alunos. 

 Além disso, outro dado preocupante foi a grande quantidade de pais que 

abandonaram a escola. Tal constatação corrobora com as indagações aqui 

previamente levantadas sobre a permissividade dos pais em relação ao abandono 

escolar pelos seus filhos, além da falta de expectativa depositada nos estudos. 

Segundo Neri (2009), Levando em conta a escolaridade do chefe de domicilio, 

os dados demonstram formato crescente à medida que caminhamos para níveis 

mais educados, ou seja, a taxa de matrícula passa de 83,56% para os sem instrução 

contra 92,41% quando o chefe tem mais de 11 anos de estudo.  

Na figura 5 está representada a participação dos pais ou responsáveis, dos 

quais 67% abandonaram a escola em algum momento, 29% responderam que não, 

porém concluíram só o ensino médio e 4% deixaram de responder a questão. 

 

 

 

 



Figura 5 – Evasão escolar e suas causas – Membros da família que abandonaram ou não a escola. 

 

Os alunos participaram ativamente do desenvolvimento do projeto. Em todas 

as etapas demonstraram bastante interesse e disposição. A Figura 6 mostra alguns 

deles produzindo os cartazes para serem colocados em edital para a divulgação dos 

resultados para todos os alunos e para a comunidade; a Figura 7 mostra a reunião 

com a comunidade, que contou com um número expressivo de participantes. Nessa 

ocasião, foram repassadas todas as etapas do projeto e os resultados do mesmo 

bem como a conscientização sobre a real importância de seus filhos estarem 

frequentando fielmente as aulas, e também da família se fazer presente nas 

atividades escolares acompanhando o seu desempenho.  

 

Figura 6 – produção de cartazes                           Figura 7 – divulgação dos resultados a        

                                                                               comunidade.                                                                                                                
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As reuniões com os alunos, pais ou responsáveis, e comunidade em geral, 

são apontadas como atividades importantes no estabelecimento de um ambiente 

favorável à educação. Assim, a escola também ganha credibilidade junto à 

comunidade, que se conscientiza da importância dos estudos para o crescimento 

pessoal dos jovens. (ALLEN e FRASER, 2002, apud CHECHIA e ANDRADE, 2005). 

É justamente o que se observa no dia-a-dia do Colégio Estadual do Campo Teófila 

Nassar Jangada Ensino Fundamental e Médio, no qual, não somente por causa do 

presente trabalho, mas constantemente reuniões são marcadas, e contam com a 

presença dos pais ou responsáveis pelos alunos. Apesar dos problemas 

mencionados neste artigo, o Colégio tem cumprido suas obrigações no sentido de 

procurar motivar a comunidade local aos estudos.  

No GTR (Grupo de Trabalho em Rede) também foi bastante discutido e com 

um olhar bem diferenciado, a questão aqui trabalhada, já que as pessoas que faziam 

parte desse grupo apresentavam formações variadas e que trabalhavam com alunos 

de faixa etária bem diversificada, tais como: Educação de Jovens e Adultos, 

formação acadêmica, Cursos Profissionalizantes, entre outros. Dentre os 

comentários surgiram diversas causas da evasão, como: a dificuldade de conciliar o 

trabalho e o estudo, a distância entre a escola e suas residências e a condição 

financeira para custear os cursos. Também houve sugestões de como minimizar 

esse problema, ou seja, algumas escolas atuam através de projetos de orientação e 

conscientização; outros trabalham de forma preventiva, através da verificação da 

frequência dos alunos e o diálogo com os mesmos; outros ainda procuram dialogar 

com os seus responsáveis. Esses aspectos vão de encontro aos dados aqui 

expostos e também aos elementos de discussão resgatados da literatura, 

corroborando com os resultados deste trabalho. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração e o desenvolvimento dessa pesquisa ocorreram devido a uma 

problemática observada por nós educadores e responsáveis pelo Colégio Estadual 

do Campo Teófila Nassar Jangada - Ensino Fundamental e Médio, que trata da 

evasão escolar que acontece entre os nossos alunos.  



Antes de qualquer decisão seria necessário identificar qual seria a causa mais 

provável dessa desistência e a partir daí tentar desenvolver alguma atividade com o 

intuito de informar, orientar e conscientizar os alunos, seus responsáveis, bem como 

a comunidade sobre a real situação da nossa escola sobre esse problema. 

Durante o desenvolvimento do projeto, tanto os alunos como seus 

responsáveis, demonstraram interesse e preocupação sobre o tema. Todos os 

envolvidos no projeto participaram ativamente das atividades propostas e se 

dispuseram a se envolver cada vez mais nas rotinas da escola.  

Após a conclusão do projeto e com os resultados em mãos observou-se que 

surgiu como a principal causa a falta de interesse por parte do aluno e em segundo 

lugar o trabalho, embora surgissem também outros resultados que podem ser 

associados a esses dois critérios, pois uma dessas causas pode ser consequência 

de vários fatores.  

É importante observar que os pais apontaram como causa a mesma sugestão 

dos filhos e em outro questionamento sobre se os mesmo já abandonaram a escola 

a resposta dos pais aparece “sim” com um índice bastante elevado. O que 

demonstra ser de forma cultural essa baixa perspectiva de vida, o que com certeza 

pode influenciar e muito na vida social, familiar e profissional desses adolescentes. 

Com base nessas atividades será possível inserir projetos de conscientização 

tanto dos adolescentes como das famílias com o objetivo de diminuir a taxa de 

evasão escolar e tentar com que, pelo menos parte desses (as) alunos (as) 

permaneça frequentando a escola e melhorar sua perspectiva de vida garantindo um 

futuro melhor para si mesmo e para suas famílias. 
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