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RESUMO 
 

Evasão escolar é um problema presente nas unidades públicas de ensino no 
Brasil. Esta pesquisa proporcionou aos diversos agentes da prática escolar, 
uma compreensão a respeito dos motivos que levam os alunos a abandonar as 
salas de aula. Estes motivos podem estar relacionados tanto a fatores 
externos, como a necessidade de trabalhar, quanto a fatores internos, como 
situações ligadas ao funcionamento das instituições escolares. Este artigo 
apresenta uma conciliação entre teoria e prática com ênfase em 
questionamentos sobre o que acontece no Colégio Estadual Olindamir Merlin 
Claudino, localizado em Fazenda Rio Grande, Pr. Além da consulta  
bibliográfica e documental fundamentado em Neri (2009), Ratier (2010) e  
SEED (2010), foi realizada pesquisa com a equipe pedagógica, ex-alunos e 
corpo docente e discente. Os dados foram transformados em percentuais que 
retratam um olhar sobre a situação desta unidade escolar. A partir dos gráficos, 
pode-se obter informações, quanto aos motivos da evasão escolar.  Desta 
forma foi possível traçar algumas ações tendo em vista a redução deste 
indicador. Faz-se necessário que a escola entenda os problemas que levam à 
evasão, para poder instituir ações que busquem a minimização desta e, quem 
sabe, até mesmo sua superação. 

 
 

Palavras Chaves : Evasão escolar. Fatores internos e externos da evasão escolar.  
Ações/resultados para o enfrentamento da evasão. 

 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A evasão escolar é um problema que sempre esteve presente na  

história da educação escolar brasileira tornando-se crônica e assumindo 

proporções inaceitáveis em pleno século XXI. 
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Muitos são os motivos que levam os alunos a abandonar as salas de 

aula, estes podem estar relacionados tanto a fatores externos, como a 

necessidade de trabalhar, quanto a fatores internos, como situações ligadas ao 

funcionamento das instituições escolares. 

Faz-se necessário que a escola entenda os problemas que levam à 

evasão, para poder instituir ações que busquem a minimização desta e, quem 

sabe, até mesmo sua extinção. 

Os índices da evasão escolar são crescentes, ano a ano mais alunos 

abandonam as salas de aula, fato que acaba por produzir dados negativos à 

educação de nosso país e, obviamente, prejuízos àqueles que abandonam as 

escolas. Como a escola pode mudar este quadro? Quais estratégias podem ser 

adotadas para que os alunos continuem sua jornada educacional? 

Visando a encontrar respostas para estas dúvidas, elaborou-se um 

projeto de intervenção com o objetivo de construir espaços de reflexão sobre a 

situação de evasão no ensino médio da escola Estadual Olindamir Merlin 

Claudino, a partir dos olhares de diferentes agentes da prática  pedagógica, 

com vistas à redução dos índices de evasão. 

Para atender o objetivo proposto, utilizou-se como metodologia a 

pesquisa bibliográfica e documental, Levantamento de dados acerca da 

evasão/abandono escolar junto à instituição. A partir dos dados/índices 

encontrados foi proposto um plano de ação, contendo Aplicação de pesquisa 

junto aos profissionais de educação, busca pelas famílias dos alunos evadidos 

do ano de 2014, Levantamento da situação socioeconômica dos alunos 

evadidos, Trabalho de conscientização junto aos alunos estudantes do Ensino 

Médio, Grupos focais juntos aos alunos do ensino médio, Apresentação aos 

professores do Ensino Médio os dados obtidos durante a execução do projeto. 

Como instrumentos foram utilizados dados constantes na Instituição,  

entrevistas semiestruturadas e questionários respondidos pelo corpo docente, 

equipe diretiva e equipe pedagógica. 

 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 
2.2 MOTIVOS DA EVASÃO ESCOLAR 



A permanência dos alunos na escola é um dos grandes desafios da 

educação. A escola, como determina a LDB, deve garantir a entrada e 

permanência dos alunos até que seus estudos estejam concluídos. Na 

perspectiva de Freire (1999, p. 27): 

 

Ai de nós educadores, se deixarmos de sonhar sonhos possíveis 
(...).Os profetas são aqueles ou aquelas que se molham de tal forma 
nas águas de sua cultura e da história do seu povo, que se conhecem 
o seu aqui o seu agora e, por isso, podem prever o amanhã que eles 
mais do que adivinham, realizam. 

 
 

As oportunidades das pessoas estarão cada vez mais condicionadas ao 

manejo do conhecimento, os futuros possíveis se orientarão pela educação. 

Antes de falar acerca da evasão escolar se faz mister definir tal termo, 

apesar da evasão e o abandono terem significados semelhantes, estas se 

diferem no que diz respeito ao retorno às salas de aula. 

 

Ambos os termos - abandono e evasão - referem-se a momentos 
escolares diferentes. Se o aluno não conseguiu finalizar o ano letivo 
por excesso de faltas, costumamos dizer que abandonou o curso. No 
entanto, se no ano seguinte este mesmo aluno não se matricular para 
cursar novamente a série que abandonou, ele passa a fazer parte das 
estatísticas de evasão escolar. O conceito de abandono é semelhante 
ao de reprovação por faltas - um aluno que abandonou a escola, por 
definição, não está frequentando as aulas ao final do ano letivo. Os 
conceitos, no entanto, podem caracterizar situações distintas. É 
incomum, mas em alguns casos, o aluno frequenta as aulas no final 
do ano letivo e mesmo assim é reprovado por faltas excessivas que 
aconteceram no início do ano. (PORTILHO, 2012, s/p). 

 
 

O desafio de ser professor exige educar a todos, sem exceção. E, 

infelizmente o Brasil, por enquanto, está perdendo essa batalha. Apesar dos 

índices de acesso à Educação avançarem nas últimas três décadas (97,6%  

das crianças e dos adolescentes entre 7 e 14 anos encontram-se matriculados 

na escola), os indicadores de permanência, ou seja as taxas de abandono e 

evasão, não caminharam no mesmo ritmo. Atualmente, de cada  100 

estudantes que ingressam no Ensino Fundamental, apenas 36 concluem o 

Ensino Médio. (RATIER, 2010) 

 

Por que o jovem de determinada idade não frequenta a escola? É por 
que tem de trabalhar para o sustento da família, por que não tem 
escola acessível, ou simplesmente por que ele não quer o tipo de 



escola que aí está? Estas evidências fornecem a oportunidade de 
explorar aspectos subjetivos envolvidos na decisão do indivíduo a 
continuar, ou não, a se educar. (NERI, 2009, p. 18) 

A política educacional adotada nas últimas décadas não tem sido 

eficiente, houve melhoria nos índices de permanência, mas os problemas da 

evasão ainda não foram resolvidos para garantir a permanência dos alunos 

frequentando a escola. Percebe-se que há uma desmotivação por parte do 

corpo docente, diante dos baixos salários, precárias condições de trabalho e 

formação, desvalorização social da profissão, etc,; e do corpo discente diante 

dos fatores relacionados à situação econômica e financeira familiar,à oferta de 

ensino com qualidade precária pela rede pública de ensino, falta de 

identificação do jovem com o espaço escolar, etc. Além destes, há também, 

problemas relacionados à organização dos sistemas de ensino e falta de 

políticas públicas voltadas para a melhoria das condições e da qualidade do 

ensino, para a redução da evasão e melhoria dos índices de conclusão da 

Educação Básica. 

Responsabilizar o aluno pelo abandono é a saída mais fácil, porém na 

verdade, ele é o menos culpado. Pesquisas (FGV; IBGE; SERPA, 2000; NETO 

MUSIELLO, 2001; ANDRIOLA,   ANDRIOLA,   MOURA,   2006)  indicam que 

existem conjuntos de fatores que interferem no abandono escolar. O principal 

deles é o chamado risco social. Fatores como a condição socioeconômica e o 

lugar de residência podem aumentar a pressão para a desistência: com a 

necessidade de complementar a renda familiar, muitos jovens são atraídos pelo 

trabalho precoce e largam os livros. (RATIER, 2010) 

Dentre os diversos motivos da evasão escolar, pode-se destacar: falta  

de atrativos para se permanecer estudando, a pobreza (o adolescente tem 

necessidade de trabalhar na ajudar a família), reprovações, defasagem idade- 

série, gravidez na adolescência, violência, etc. Mas afinal, o que realmente 

motiva àqueles que estão fora da escola? 

 

Grande parte da evidência empírica mostra que evasão escolar e 
pobreza são, intimamente, ligadas e que trabalho infantil prejudica a 
obtenção de melhores níveis educacionais. Pode-se argumentar que  
a indisponibilidade de serviços educacionais de qualidade e a falta de 
percepção acerca dos retornos futuros levem o aluno ao trabalho 
precoce e aos baixos níveis educacionais. Outros estudos privilegiam 
os efeitos de restrições de renda e de crédito como causas de  
desvios da trajetória individual ótima de longo prazo. (NERI, 2009, 
p.21). 



 

As pesquisas realizadas nos apontam uma série de motivos que levam à 

evasão escolar. Considera-se que há razões baseadas em situações externas  

à escola, ligadas às condições de vida da população; bem como há razões 

voltadas para o funcionamento interno da escola. Em relação às razões 

internas, é preciso considerar que as ações que geram evasão não são 

somente produzidas pelo corpo docente, mas sim por toda uma estrutura 

política e educacional adotada pelo Brasil ao longo das últimas décadas. Na 

figura 1 pode-se observar os fatores internos 

 
Figura 1 – Fatores internos 

 

Fonte: desenho de Wilton Anderson de Oliveira. 
 

Os fatores citados acima, trabalhados efetivamente pela equipe 

pedagógica e corpo docente podem minimizar os índices da evasão, uma vez 



que acontecem no ambiente escolar. Porém os fatores externos, apresentados 

na figura 2, precisam ser tratados com base em políticas públicas. 

Figura 2 – Fatores externos 
 

Fonte : Desenho de Wilton Anderson de Oliveira. 
 

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) de 2007, apenas 21,8% dos adolescentes que têm ocupação 

continuam indo às aulas. Entretanto, os estudos mostram que a própria escola 

colabora para agravar a evasão. Os altos índices de repetência exercem um 

papel fortíssimo, pois longe de sua faixa etária original, o aluno se sente 

desmotivado a seguir aprendendo. 

 
Em geral, a interrupção dos estudos é o passo final de um processo 
que deixa sinais. O primeiro costuma ser o desinteresse em sala. 
Indisciplina e atos de violência também são comuns. Logo começam 
as faltas, cada vez mais frequentes. Por fim, a ausência definitiva. 



Também são recorrentes, sobretudo entre os jovens, as queixas de 
que a escola "não serve para nada". (RATIER, 2010, s/p) 

 
 

Além dos motivos citados acima, dois motivos que ainda nos intriga é a 

indisponibilidade de serviços educacionais de qualidade, que também contribui 

para que o aluno não permaneça na escola e, também a falta de 

reconhecimento, por parte do aluno, de que a educação pode ser importante 

para a sua formação. Por mais que professores, pais e familiares  tentem 

passar para os alunos o quanto é importante a educação para a vida do ser 

humano, ainda é evidente a influência do imediatismo da atual sociedade de 

consumo. Esse imediatismo, muitas vezes, distorce a percepção acerca dos 

possíveis retornos futuros e levam o aluno ao trabalho precoce e aos baixos 

níveis educacionais. Os alunos preferem sair da escola em troca de uma 

remuneração abaixo do valor de mercado e até mesmo muito abaixo do valor 

que se merece. 

Diante desta realidade presente na rede pública de ensino em todos os 

estados brasileiros, têm surgido alguns movimentos em defesa da educação. 

Pode-se destacar o movimento Todos pela educação1, um movimento que tem 

como objetivo contribuir para que o País consiga garantir Educação de 

qualidade para todos os brasileiros. 

 
3 METODOLOGIA  

 
 

Após a realização de pesquisa bibliográfica, foi realizado um 

Levantamento de dados acerca da evasão/abandono escolar junto à instituição. 

Através desse levantamento de dados foi possível verificar as taxas de evasão 

escolar bem como as variações sofridas por estas. A partir dos índices foi 

proposto um plano de ação, conforme segue: 

• Aplicação de pesquisa junto aos profissionais de educação: A aplicação 

de pesquisa terá o intuito de verificar como os profissionais de educação 

(professores, equipe pedagógica, equipe diretiva e equipe 

administrativa) enxergam a evasão e a opinião destes acerca dos 

motivos que levam a esta. 

• Busca pelas famílias dos alunos evadidos do ano de 2014: As famílias 

serão procuradas com o objetivo de responder às questões referentes 



aos motivos pelos quais o jovem/adolescente evadiu-se da instituição de 

ensino. 

• Levantamento da situação socioeconômica dos alunos  evadidos: 

Através deste levantamento poder-se-á verificar se os problemas 

relacionados à situação econômica são motivos para a evasão; 

• Trabalho de conscientização junto aos alunos estudantes do Ensino 

Médio: Para tentar diminuir o número de alunos evadidos, é preciso 

conscientizar os estudantes acerca das mazelas da vida daqueles que 

possuem menos escolaridade. 

• Grupos focais juntos aos alunos do ensino médio: Através dos grupos de 

discussão coletiva foi possível verificar a opinião dos alunos acerca do 

assunto. 

• Apresentação aos professores do Ensino Médio os dados obtidos 

durante a execução do projeto: É de suma importância que os 

professores tomem conhecimento acerca dos motivos reais que levam a 

evasão escolar, estes devem buscar estratégias coletivas para tentar 

diminuir estes índices. Estes dados foram apresentados em reuniões 

próprias – cafés pedagógicos. 

Como instrumentos foram utilizados dados constantes na Instituição, 

além de questões especificas que foram respondidas pelos alunos que 

evadiram-se das salas de aula no último ano, para isto, estes foram procurados 

em suas residências, assim como entrevistas semiestruturadas e questionários 

respondidos pelo corpo docente, equipe diretiva e equipe pedagógica. 

 

4 A EVASÃO ESCOLAR SOB OS DIVERSOS OLHARES DOS DIFERE NTES 
AGENTES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO COLÉGIO ESTADUAL 
OLINDAMIR MERLIN CLAUDINO  

 
4.1 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

 
O Colégio Estadual Olindamir Merlin Claudino (EFM), está localizado na 

Rua Guiana, 544 – Nações I – Município de Fazenda Rio Grande (PR), 

localidade essa, classificada como urbana, estando a uma distância 

aproximada de 45 km entre a escola, e o Núcleo de Educação da Área 



Metropolitana Sul de Curitiba, tendo como Dependência Administrativa 

Secretaria de Estado da Educação. Sendo nossa Entidade Mantenedora o 

Governo do Estado do Paraná (SEED, 2010). 

Foi criado no ano de 2002, diante da necessidade de adequar a grande 

demanda de alunos que estudava no quarto turno intermediário nos Colégios 

Anita Canet e Décio Dossi, devido à falta de salas de aula e também para 

atender a 250 alunos da Rede Municipal de Ensino que haviam concluído a 

quarta série do ensino fundamental. 

Com o início de suas atividades o Colégio Estadual Olindamir Merlin 

Claudino teve essa denominação em homenagem póstuma à ilustre moradora  

e pioneira, Sr.ª Olindamir Merlin Claudino, nascida em 31 de março de 1924, no 

bairro Umbará em Curitiba (PR) (SEED, 2010). 

O Colégio iniciou suas atividades em 2002 autorizadas pela Resolução 

n° 360/02 e DOE 08/03/02 para funcionamento do Ensino Fundamental e 

atendia 830 alunos do 6º ano ao 9º ano série em dois turnos (SEED, 2010). 

No ano de 2003 foi implantado o Ensino Médio de forma gradativa e 

passou a funcionar em três turnos, neste ano funcionou com período 

intermediário tendo quatro turnos para atender um aumento de demanda. A 

partir de junho de 2003 recebeu uma ampliação de quatro salas de aulas, 

acomodando de forma mais organizada e respeitosa os alunos, professores, 

funcionários e comunidade escolar. O quarto turno foi extinto, dando lugar aos 

três turnos que permanecem ativos até os dias atuais. 

Em 2004 o Ensino Fundamental foi reconhecido pela Resolução 1167/04 

e D.O. E de 23/03/04 (SEED, 2010). Em 2005 o Ensino Médio também foi 

reconhecido pela Resolução: 2611/05 e D.O.E. nº: 23/09/05 tornando o Colégio 

totalmente regularizado enquanto documentação e vida escolar de seus  

alunos. (SEED, 2010) 

Suas primeiras turmas de formandos de Ensino Médio terminaram o ano 

recebendo o certificado de conclusão em nome do Colégio Estadual Olindamir 

Merlin Claudino, já reconhecido em apenas três anos. Este Estabelecimento 

possui: Conselho Escolar, APM e Regimento Escolar totalmente regularizados. 

No ano de 2013 o funcionamento aconteceu em três turnos com 

aproximadamente 1430 alunos do Ensino Fundamental (6º ano ao 9º ano) e 



Ensino Médio, a instituição conta com um total de 75 professores, 6 pedagogos 

e 18 funcionários. 

O Ensino Médio conta com 15 turmas, 5 no turno da manhã e 10 no  

turno da noite, nas quais estão matriculados 565 alunos. Atualmente o quadro 

de professores está completo, contudo existe uma rotatividade de profissionais 

bastante expressiva, uma vez que a maioria destes são contratados por tempo 

determinado e, a cada ano, existe a necessidade de esperar pela contratação 

de novos profissionais. 

 

4.2 DADOS DA EVASÃO ESCOLAR NOS ULTIMOS CINCO ANOS NO 

COLEGIO ESTADUAL OLINDAMIR MERLIN CLAUDINO – ENSINO MÉDIO 

 

Tabela 1 - DADOS DE EVASÃO E REPROVAÇÃO DOS ANOS DE 2008 A 2013 – 
ENSINOMÉDIO 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Total de 
alunos 

100% 492 100% 537 100% 587 100% 572 100% 565 

Aprovados 37,4% 184 38,5% 207 54.5% 320 59,1% 338 66,5% 376 

Aprov.elo 
Conselho 

29,7% 146 32,8% 176 21,8% 128 15,4% 88 13,6% 76 

Reprovados 
por notas 

14,6% 72 13,5% 73 9,7% 57 6,3% 36 6,5% 37 

Reprovados 
por faltas 

3,3% 16 3,5% 19 1,5% 9 8,4% 48 5,8% 33 

Evadidos 15 % 74 11,7% 62 12,5% 73 10.8% 62 7.6% 43 

Fonte: Ata do Conselho de Classe Final dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 
 
 
 
 

No ano de 2013 a percentagem de aprovados no ensino médio ficou em 

80,1%, a taxa de reprovação foi de 12,3% e a taxa de abandono ficou em  

7,6%. Os índices tiveram uma melhora significativa nos últimos 5 anos, em 

2009 a taxa de aprovação foi de 67,1%, em 2010 ficou em 71,3%, em 2011 em 

76,3% e em 2012 ficou em 74,5% e, consequentemente a taxa de reprovação 

teve uma queda, ficando em 17,9% em 2009, 22,4% em 2010, 11,2% em 2011 

e 14,7% em 2012 e 12.3% em 2013. Com relação à taxa de abandono, esta 

ficou em 15% em 2009, 11,7% em 2010, 12,5% em 2011 e 10,8% em 2012    e 

7,6% em 2013. 

Foram entrevistados também oito dos dez alunos que evadiram o 

referido colégio no corrente ano. Ao perguntar qual a causa da desistência de 



estudar, uma vez que estão no ensino médio. Três deles responderam que é 

por questões de trabalho, pois tem que contribuir com a renda familiar; um é  

por que esta fora da idade série e já é casado e tem que trabalhar até mais 

tarde; dois deles responderam que não veem significado no que estudam, que 

o que se ensina na escola pra eles não serve; dois responderam que tem que 

cuidar dos irmãos menores pra mãe trabalhar. 

 

4.3 COMO A EVASÃO ESCOLAR É VISTA PELOS AGENTES DA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA NO COLÉGIO ESTADUAL OLINDAMIR MERLIN CLAUDINO. 

 

Diante dos fatores internos e externos que levam o aluno a Evasão 

Escolar, realizou-se uma pesquisa com o corpo docente do Colégio Estadual 

Olindamir Merlin Claudino para evidenciar o que estes agentes da prática 

educacional pensam a respeito. 

O levantamento dos dados a seguir foi pautado em uma única questão, 

aplicada aos professores, agentes educacionais II, agentes educacionais I, 

equipe pedagógica e direção:“No seu ponto de vista, qual o motivo que leva 

um aluno(a) de Ensino Médio a evadir-se da escola?” No gráfico 1, segue 

demonstrativo de resultados obtidos. 

 

Gráfico 1 – Motivos da evasão escolar para os profissionais da educação 
 
 

Fonte: entrevista realizada com professores, agentes educacionais I e II, equipe pedagógica e 
direção do Colégio Estadual Olindamir Merlin Claudino em 2014. 



Na percepção do Corpo Docente, dos 47 entrevistados, 41,3% afirmam 

que a principal causa da evasão escolar entre os alunos do Ensino Médio é o 

trabalho, devido à necessidade de o aluno auxiliar na renda familiar. 

Em segundo lugar, aponta-se o desinteresse por parte do aluno, com 

17,39% e em seguida, com 15,22% apontam como fator as aulas 

desinteressantes. Quatro professores mencionam a questão das estruturas 

familiares diferentes. A defasagem no aprendizado, distorção idade/série, 

Sistema de avaliação e a falta de perspectiva futura da utilidade  do 

aprendizado foram mencionados uma única vez. 

A mesma entrevista foi realizada com um pequeno grupo de oito alunos2
 

de ensino médio que deixaram de frequentar as aulas nesse ano de 2014. 

Segue gráfico com o demonstrativo dos resultados. 

 

Gráfico 2 – Motivos que geram a Evasão Escolar na perspectiva de alunos 

evadidos. 

 

Fonte : entrevistas realizadas com alunos evadidos do Colégio Estadual Olindamir Merlin 
Claudino em 2014. 

 
 
 

Fica evidente na entrevista dos alunos que os fatores que os levam a 

evadirem se dividem em interno e externo. 

No entanto os fatores que estão ligados a sobrevivência são mais 

relevantes para esse grupo de alunos (trabalho e o cuidado dos irmãos). Mas 
 

2 
Devida dificuldade de localizar os alunos evadidos, dos dez que conseguiu-se entrar em contato, 

apenas oito alunos responderam a pesquisa. Os demais que se evadiram não conseguiu contato. 



os fatores internos também aparecem. Não podemos generalizar esse fator 

como dominante, pois para isso precisaríamos de um número maior de 

entrevistados. 

Traçando um paralelo entre os gráficos, percebe-se que o fator do 

trabalho foi ponto comum nos entrevistados, porém o significado do 

aprendizado também aparece como resposta nos dois grupos, com maior 

ênfase nas respostas dos alunos. 

A distorção idade série apesar de mencionada não aparece em grandes 

proporções para o corpo docente. 

O desinteresse dos alunos é visto somente pelos agentes educacionais I 

e professores. As aulas desinteressantes são elencadas por um pequeno 

número de professores, equipe pedagógica e boa parte dos agentes I. 

Outro aspecto interessante é observar que a percepção dos profissionais 

de educação está alinhada com as respostas dos alunos em relação ao 

trabalho ser o maior motivo para a evasão. E, por outro lado, nenhum aluno 

indicou o desinteresse como um elemento que provoca evasão, o que pode 

colocar em debate o quanto as escolas, em geral, habitualmente consideram 

esse fator como uma das principais causas da evasão escolar. 

Essa diferença de percepção entre os profissionais da escola e os 

estudantes indica a necessidade de continuar estudando esse tema, no sentido 

de conhecer melhor as causas reais da evasão em contextos específicos. 

Dependendo de onde a escola está inserida e da população que ela atende 

provavelmente as razões que geram evasão serão diferentes. 

Em conversa com a direção da escola, sobre as ações tomadas pela 

instituição em relação ao resgate dos alunos evadidos, esta descreve que os 

evadidos quando retornam, querem a garantia da aprovação a qual não tem. 

Legalmente não há uma proposta pedagógica que seja adaptada para situação 

do individuo, ou seja, existe uma legislação que ampara o resgate do aluno e 

seu retorno à escola, mas não prevê a adaptação do currículo e condições para 

que este estudante possa recuperar o tempo em que não esteve na escola. 

A partir dos gráficos apresentados a baixo podemos ter uma melhor 

compreensão dos resultados finais dos últimos cinco anos do colégio Olindamir 

Merlin Claudino, e a partir destes resultados elaborar um plano de ação que 

realmente seja efetivo no combate a evasão escolar. 



 

 
Gráfico 3 – Percentual de estudantes aprovados e aprovados por conselho de 

classe, por série, de 2009 a 2013, Colégio Estadual Olindamir Merlin Claudino. 

 
 
 

*Fonte: Ata do Conselho de Classe Final dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 
 
 

Ao analisar o gráfico dos alunos aprovados, percebe-se que em 2009, 

2010 e 2013 os alunos do primeiro ano têm maior número de aprovação que as 

demais turmas, devido ao fato de termos mais alunos matriculados nessa série 

nesses anos. Mas, proporcionalmente, percebemos que os primeiros anos 

apresentam percentuais mais baixos de aprovação, com exceção do ano de 

2009. 

Podemos perceber também que há uma tendência de aumento do 

percentual de estudantes aprovados ao longo dos anos, em todas as séries, 

que acompanha a redução do percentual de estudantes aprovados por 

conselho de classe. 

A partir dos resultados analisados nesse gráfico, percebe-se que em 

2009, 2010, o número de alunos aprovados pelo Conselho de Classe é 

significativo, sera que isso foi decorrente de uma grande rotatividade de 

professores e de uma nova equipe na gestão escolar? A partir de 2011 será 

que há influência do processo de reclassificação que a instituição de ensino 

realizou  para  uma  adequação  idade-série?  Da  recuperação  paralela?    Da 



gestão escolar que se fortaleceu no período? O que gerou resultados mais 

satisfatórios em 2012 e 2013? 

Em relação ao índice de reprovação, vamos observar o Gráfico 4 Os 

resultados demonstrados nesse gráfico mostram uma significativa reprovação 

por faltas nas turmas de primeiro ano em 2010, 2012 e 2013 e nas turmas de 

segundo ano em 2010 e 2012. No ano de 2011 ela é inexistente, resultado do 

processo de reclassificação adequação de idade-série, que ocorreu nesse ano. 

 

Gráfico 4 - Percentual de estudantes reprovados por notas, faltas e desistentes 

por série, de 2009 a 2013, Colégio Estadual Olindamir Merlin Claudino. 

 
 

 
*Fonte: Ata do Conselho de Classe Final dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 

 
Os resultados demonstrados acima nos revelam que a desistência  

atinge todas as séries do ensino médio, destacando um pouco mais as turmas 

de primeiro ano, que não é uma particularidade desse estabelecimento de 

ensino e sim uma característica nacional. Mesmo a escola realizando em 2011 

o processo de reclassificação para adequação de idade-série, o número de 

desistentes nesse período ainda foi significativo. 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A partir do desenvolvimento e aplicação do projeto proposto no Colégio 

Estadual Olindamir Merlin Claudino, foi possível ter maior compreensão sobre o 

problema da evasão, que num primeiro momento pode-se pensar que se   trata 



de uma simples falta de comprometimento por parte de alunos e até mesmo 

dos profissionais da educação. 

Com base nos dados obtidos nas pesquisas e também nas entrevistas 

realizadas foi possível elencar os principais fatores da evasão escolar e 

classifica-los em internos e externos. 

Sendo conhecedores dos fatores, ou seja, das principais causas da 

evasão, a equipe pedagógica desta unidade pública de ensino, pode realizar 

um plano de ação para intervir e tentar reduzir o índice de evasão da unidade. 

A partir dos depoimentos dos profissionais da educação pode-se 

observar que a escola necessita de mais momentos de dialogo e reflexão sobre 

o tema evasão escolar e, que é possível sim aplicar um monitoramento mais 

efetivo aos alunos faltosos. Desta forma, estes perceberão que são importantes 

para a comunidade escolar e desenvolverão o sentimento de pertença ao meio 

estudantil e que, professores, direção, equipe pedagógica e funcionários 

querem a presença deles ali. 

Fato esse que ao apresentar o projeto aos alunos, estes mencionaram 

em debates que eles querem e devem ser ouvidos, que querem uma escola 

justa e rígida internamente em seus propósitos, que gostam de limites. 

Percebem também o déficit na capacitação dos professores e que alguns não 

conseguem ensinar como deveriam; Acreditam que é por falta de planejamento 

de aulas mais atrativas, bem como as aulas de campo; Querem ser respeitados 

em suas particularidades; Mencionam também que a carga horária que é muito 

extensa para os alunos do noturno que precisam trabalhar e, que alguns 

conteúdos ensinados são desnecessários, pois não trazem contribuições pra 

eles.  Um fator relevante no ponto de vista dos alunos, é sobre a importância  

da aproximação da família com a escola, eles sugerem uma cobrança maior da 

escola com a família. 

Os alunos reforçaram a existência de tentativas relacionadas ao tema 

Evasão escolar, porém, para que se efetive é necessário o envolvimento da 

comunidade escolar e para isso temos que despertar desde o inicio dos anos 

letivos o interesse dos envolvidos. Há uma unanimidade sobre a importância do 

papel dos pais no acompanhamento da vida escolar dos filhos. Sabe-se 

também que este é um grande desafio. 



Percebeu-se também, que os diversos agentes da prática pedagógica 

tem clareza da interferência dos fatores internos da evasão no ambiente 

escolar e que estes infelizmente estão presentes. A escola tenta muitas vezes 

sem sucesso melhorar essas condições, mesmo que sua autonomia seja 

engessada, limitada a muitas regras que dificultam algumas ações.  Os  

agentes educacionais, acreditam que a escola pode mudar esses fatores 

parcialmente, e que a mudança deve acontecer na instituição como um todo, 

com a ajuda da sociedade e das políticas públicas. Desta forma, 

recuperaríamos a importância da escola para os alunos, pois se percebe que 

muitos que se evadem com a primeira dificuldade de conciliação dos estudos. 

Diante disso, uma das estratégias que o Colégio adotará pra o próximo 

ano letivo é: “professores conselheiros”.  Cada professor escolhe uma turma  

por afinidade e busca um relacionamento mais aproximado com os alunos no 

intuito de não permitir que eles desistam dos estudos. Como estratégia, 

também foi mencionado um trabalho de conscientização dos alunos logo no 

inicio dos anos letivos sobre a Evasão Escolar, uma vez que se percebeu que 

eles nem se dão conta do que é a Evasão. Nesse contexto criar o hábito de 

monitoramento entre os alunos das diversas turmas, uma vez que eles se 

conhecem e tem acesso a informações pessoais dos colegas, muito antes da 

escola. 

Os diversos agentes da prática pedagógica vêem como principal 

estratégia a aproximação da família na escola. 

A implementação deste projeto, “A Evasão Escolar sob os olhares dos 

diferentes agentes da prática pedagógica” foi muito significativa. As atividades 

desenvolvidas fora de grande valia, pois o tema proposto passa ser agora uma 

preocupação de todos os agentes da prática pedagógica, o que antes se 

restringia somente a equipe pedagógica e direção. Acreditando assim que 

houve uma sensibilização dos diversos segmentos da escola em prol da 

minimização dos índices de evasão. 

Contudo, vale ressaltar que o ano de 2015, para educação do Estado do 

Paraná, foi atípico. Passou-se por momentos conturbados com a greve dos 

profissionais da Educação junto ao governo. Nesse contexto, houve uma 

fragmentação na aplicabilidade desta implementação, o que causou a 

desistência de alguns membros que haviam se comprometido com o grupo. 



Sabe-se também que esse ano não teremos resultados significativos quanto à 

redução dos índices da Evasão Escolar no Colégio Estadual Olindamir Merlin 

Claudino, pois acima de tudo a evasão escolar não é uma questão que se 

resolva com um único projeto durante apenas um ano letivo, é uma questão de 

longo prazo, que exige mudanças na cultura da escola o que exige maior  

tempo de elaboração institucional interna, mas a sensibilização entre os 

participantes e as possíveis estratégias elencadas para o ano seguinte trarão 

um novo olhar para esse contexto. 
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