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Resumo
Esta pesquisa justifica-se por ser uma oportunidade de buscar conhecimento sobre os motivos da 
evasão escolar que se apresenta mais significativo no período noturno, formulando possíveis ações 
pedagógicas  voltadas  a  essa  temática.  O  ensino  noturno  envolve  inúmeras  questões  a  serem 
abordadas, como: 1) O ensino no período noturno se caracteriza por ser frequentado por estudantes 
de  classe  menos favorecida  economicamente,  formada em sua  maioria  por  trabalhadores  e  por 
alunos  que deixaram os  estudos no diurno à  espera  de um emprego.  2)  A  gravidez precoce,  o 
casamento e as funções da maternidade.3) A questão da violência presente dentro e fora de muitas 
escolas que ofertam ensino noturno, 4) Estudantes do sexo masculino que prestam serviço militar 
obrigatório, apesar de amparados por lei, apresentam faltas em excesso, decorrência dessas faltas 
não acompanham o desempenho pedagógico em sala de aula e também se evadem da escola; 5) As 
condições  climáticas  que  se  apresentam  nos  meses  de  inverno.   6)  A  metodologia  de  ensino 
empregada pelos docentes que tornam as aulas monótonas e desinteressantes.  Essas são apenas 
algumas das causas da evasão escolar no período noturno. Com efeito, para alcançar o objetivo 
desse estudo,  identificamos junto  aos estudantes do período  noturno do C.E.  São Cristovão,  as 
prováveis causas da evasão escolar, propondo formas de prevenir ou amenizar pedagogicamente 
este  problema.  Trata-se  de  uma  pesquisa  ação,  de  caráter  qualitativo.  Os  procedimentos 
metodológicos pautarão na aplicação de questionário aos estudantes e posterior análise dos dados 
coletados. Por meio das ações realizadas na construção deste artigo pode-se concluir que a evasão 
escolar no período noturno é um fenômeno educacional/social muito complexo que necessita com 
urgência de políticas públicas específicas com ênfase na diversidade de sujeitos que se matriculam 
na escola e não permanecem para concluir os estudos. 
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1 INTRODUÇÃO

A Evasão  Escolar  é  um problema  crônico  em todo  Brasil,  bem como  no 

Estado do Paraná e consequentemente no município de União da Vitória, portanto é 

fundamental  a  mobilização da  comunidade escolar  e  da  sociedade  em geral  na 
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busca  de  alternativas  para  prevenir  e  evitar  a  evasão  escolar.  Segundo  a  Lei 

9.394/96 – LDB no art. 12, inciso VIII, quando o aluno atinge o percentual de 50% de 

faltas, a escola deverá comunicar o Conselho Tutelar e demais autoridades públicas. 

Neste sentido,  precisamos como escreve o Promotor  Drº  Murilo  José Digiácomo 

(2011, s/p):

é deveras evidente que compete às escolas,  bem como aos respectivos 
sistemas  de  ensino,  a  criação  de  mecanismos  próprios,  em  ambos  os 
níveis, que estejam articulados com a rede de atendimento à criança e ao 
adolescente existente no município (vide arts.86, 88, incisos I e III, 101 e 
129, todos da Lei nº 8.069/90), com vista ao combate à evasão escolar em 
caráter  preventivo, de modo a  evitar, o quanto possível, o atingimento do 
percentual de faltas a que se refere o art.12, inciso VIII da Lei nº 9.394/96 
acima transcrito. 

  Nesse  contexto,  uma  vez  verificado  que  um  aluno  atingiu  determinado 

número de faltas, consecutivas ou alternadas (número este que por óbvio deve ser 

consideravelmente  inferior  ao  percentual  alhures  mencionado),  a  própria  escola 

deve já procurar interceder  diretamente junto à sua família,  de modo a apurar  a 

razão da  infrequência  e,  desde  logo,  proceder  às  orientações  que  se  fizerem 

necessárias, num verdadeiro trabalho de resgate do aluno infrequente.

 O ensino noturno envolve inúmeras questões a serem abordadas.  Nesse 

sentido,  é  importante  salientar  que  alguns  pontos  que  dizem respeito  direta  ou 

indiretamente ao ensino noturno como: 

1)  O  ensino  no  período  noturno  caracteriza-se  por  ser  frequentado  por 

estudantes de classe menos favorecida economicamente, formada em sua maioria 

por  trabalhadores  e  por  alunos  que  tiveram que  deixar  os  estudos  no  diurno  à 

espera de um emprego. Esses alunos trabalhadores enfrentam oito ou mais horas 

de  trabalho/dia,  chegando  à  escola  exaustos,  mal  alimentados.  Esse  contexto 

cotidiano traz consequências como a perda do horário de início das aulas, as faltas, 

o  tempo escasso para estudar  em casa,  bem como o cansaço que leva a uma 

diminuição  do  aproveitamento  das  aulas,  e  acarreta,  muitas  vezes,  o  fracasso 

escolar;

 2)  A  gravidez  precoce,  o  casamento  e  as  funções  da  maternidade, 

principalmente por parte das mulheres estudantes, que pela saúde dos filhos ou por 

não  ter  com  quem  deixá-los  acaba  desistindo  dos  estudos.  Igualmente,  a 

responsabilidade de paternidade e as implicações de atendimento a família aliada a 

questão financeira de subsistência leva os estudantes a evasão;



 3) A questão da violência que está presente dentro e fora de muitas escolas 

que ofertam ensino noturno, gerada em muitos casos pelo consumo e comércio de 

drogas lícitas e ilícitas, também leva os (as) estudantes à evasão escolar;

4) Estudantes do sexo masculino que prestam serviços militares obrigatórios, 

apesar  de  amparados  por  lei,  apresentam faltas  em excesso  e  em decorrência 

dessas  faltas  não  acompanham  o  desempenho  pedagógico  em  sala  de  aula  e 

também se evadem da escola;

 5) As condições climáticas que se apresentam nos meses de inverno. Alunos 

oriundos de camadas periféricas sentem mais os efeitos do frio rigoroso;

 6) A metodologia de ensino empregada pelos docentes que tornam as aulas 

monótonas e desinteressantes.

É importante citar  que essas são apenas algumas das causas da evasão 

escolar  no  período  noturno.  Embora  haja  ainda  poucas  pesquisas  e  material 

bibliográfico que trate da questão da evasão escolar e seus problemas é preciso 

compreendê-la, por um lado, no contexto capitalista e não a isolando deste contexto, 

por outro lado, é legítimo que se pergunte se é possível no âmbito escolar realizar 

ações que diminuam os índices de evasão escolar. 

Sabe-se que a escola, muitas vezes, sem se dar conta, faz uso de algumas 

práticas de ensino que acabam contribuindo com o fracasso escolar do aluno, sua 

exclusão e consequente abandono dos estudos. 

A busca por respostas significativas na redução da evasão escolar no período 

noturno do Colégio Estadual São Cristóvão, se reflete numa grande preocupação de 

todos (as) professores, funcionários(as) equipe pedagógica e direção, embasados 

na  prerrogativa  legal  já  trabalham  com  alguns  instrumentos  pedagógicos  de 

prevenção ao abandono escolar, avaliam estes que, ainda precisam construir outros 

mecanismos de ação coletiva,  para  que principalmente  os educandos do ensino 

noturno  onde  a  evasão  é  maior,  permaneçam  na  escola  com  aproveitamento 

pedagógico  de  qualidade.  Existe  também  uma  outra  ação  por  parte  do  Núcleo 

Regional de Educação de União da Vitória, Promotoria Pública e Conselho Tutelar 

de juntos reduzir o abandono escolar denominado Fórum Permanente de Combate à 

Evasão Escolar.

Para alcançar o objetivo desse estudo, identificou-se junto aos estudantes do 

período noturno do Colégio Estadual São Cristóvão, as prováveis causas da evasão 

escolar bem como propor formas de prevenir ou amenizar pedagogicamente este 



problema.  Os  procedimentos  metodológicos  pautaram-se  na  aplicação  de  um 

questionário  aos  estudantes  do  período  noturno  buscando  informações  de  sua 

opção  em estudar  nesse  período  e  motivos  pelos  quais  desistem/evadem,  bem 

como foram descritos e analisados os relatos sobre o porquê da Evasão Escolar e 

seus  argumentos.  Após  esse  momento,  foram  propostas  estratégias  de  ações 

pedagógicas coletivas para possível redução da evasão escolar no colégio já citado. 

Trata-se de uma pesquisa ação,  de caráter  qualitativo.  A fundamentação teórica 

baseia-se nos estudos de Kuenzer (2005),  Carvalho (1998) e Freire (1999),  bem 

como artigos científicos que abordam tal temática. 

2 O ENSINO NOTURNO: FUNDAMENTOS TEÓRICOS

O ensino noturno surgiu no período do Império, entre 1869 e 1886, na maior 

parte  dos  estados  brasileiros,  com  a  proposta  de  atender  o  trabalhador  adulto 

analfabeto,  que  não  tinha  possibilidade  de  estudar  no  período  diurno,  e  assim, 

minimizar  algumas  deficiências  do  processo  educacional  brasileiro,  como 

possibilidades  de  acesso,  formação  profissional,  formação  propedêutica,  entre 

outras.

No período de 1889 a 1920, a população teve um grande crescimento, devido 

principalmente, à chegada de imigrantes, o que repercutiu no campo educacional. E 

como resposta  a  essa nova demanda,  muito  mais do  que por  políticas  públicas 

educacionais, houve o aumento de escolas diurnas e noturnas, fazendo com que a 

década de 1920 fosse marcada por várias reformas educacionais.

Cursos populares noturnos e programas especiais, com o fim de atender as 

particularidades regionais e as diversidades que se propunham, foram instituídos na 

década  de  1930,  como  por  exemplo,  grupos  escolares  próximos  à  população 

operária, com horário de funcionamento das 19 às 21 horas, ou durante as férias 

das  escolas  isoladas.  Nesse  período,  a  sociedade  brasileira  passava  por 

transformações, principalmente pelo processo de industrialização que concentrava a 

população nos centros urbanos e exigia conhecimentos escolares. 

 Com a crise econômica dos anos de 1980, conciliar estudo e trabalho tornou-

se uma tarefa difícil, aumentando a evasão escolar, havendo até o início da década 

de 1990, uma estagnação do número de matrículas no período noturno.

Almeida (1998, p.24) afirma que:



Mais do que nunca, os alunos do noturno têm de conciliar trabalho e Escola,  
conciliação  que  traz  um  desgaste  cotidiano  –  poucas  horas  de  sono, 
dificuldade com transporte, falta de tempo para comer, pouco tempo com a 
família, privação ou postergação de alguns bens de consumo -, o qual na 
maioria das vezes, não é compensado com uma aprovação – na verdade, a 
pequena parcela de jovens que chega à Escola é ainda submetida a um 
amplo processo de exclusão.

Também pode-se dizer que os profissionais que atuam no período noturno 

enfrentam dificuldades, pois o professor tem dupla jornada (diurna e noturna) e está 

na condição de trabalhador, da mesma forma que os seus alunos. Trazem consigo a 

sobrecarga e o cansaço de outras atividades com possibilidade de comprometer o 

desenvolvimento do seu trabalho.

Para Frigotto (2002, p.60):

[...] o desafio para a formação do educador como leitor crítico da realidade e 
construtor  da  cidadania  ativa  e,  portanto,  de  uma  perspectiva 
transformadora da sociedade, envolve tarefas e desafios no âmbito teórico, 
ético político e da práxis cotidiana.

Entende-se que todo o processo educativo é bastante complexo e necessita 

do comprometimento de todos conforme o que nos diz Frigotto (2002, p.59):

devemos  lutar  para  construir  “uma  materialidade  de  condições  que 
viabilizem processos educativos e de formação do educador centrado no ser 
humano como parâmetro e, portanto, no desenvolvimento de valores éticos 
constitutivos de sujeitos livres, autônomos e solidários.

Deve-se harmonizar  a  tensa relação existente entre  a Escola  e  o mundo, 

entre professor e aluno, entre os saberes escolares e os diversos, buscando dar 

condições para que o trabalho da Escola, principalmente no ensino noturno, seja 

realmente mais significativo.  

Diante  de  uma  realidade  nada  agradável  em  nossas  escolas  quanto  ao 

elevado  índice  de  evasão  que  se  constata  ao  final  de  cada  ano,  temos  uma 

indignação do educador Freire (1999, p.35) quando diz:

Em primeiro lugar, eu gostaria de recusar o conceito de evasão. As crianças 
populares  brasileiras  não  se  evadem  da  escola,  não  a  deixam  porque 
querem. As crianças populares brasileiras são expulsas da escola – não, 
obviamente, porque esta ou aquela professora, por uma questão de pura 
antipatia  pessoal,  expulse  estes  ou  aqueles  alunos  ou  os  reprove.  È  a 
estrutura  mesma  da  sociedade  que  cria  uma  série  de  impasses  e  de 
dificuldades,  uns  em  solidariedade  com  os  outros,  de  que  resultam 
obstáculos enormes para as crianças populares não só chegarem à escola, 



mas também, quando chegam, nela ficarem e nela fazerem o percurso a 
que têm direito.

Muitas  vezes,  a  maioria  das  escolas,  ao  organizar-se  pedagogicamente, 

acaba  contribuindo  para  essa  “perda  de  interesse”  pelo  estudante:  a  não 

correspondência entre o que a escola oferece e as expectativas do estudante, a 

concepção  de  juventude  de  gestores  e  corpo  docente,  a  forma  de  abordar  os 

conteúdos, a inexistência de um ambiente agradável de sociabilidade com os pares 

são apenas alguns exemplos de condicionantes internos que ocasionam o abandono 

ou a evasão escolar. Também existem razões externas à escola que explicam e 

propiciam a evasão escolar.

Pode-se através de leituras enquanto educador refletir sobre o que Pochmann 

(2004, s/p) escreve:

Em pleno limiar da sociedade do conhecimento o Brasil precisa abandonar a 
concepção conservadora e ultrapassada de trabalho como obrigação pela 
sobrevivência para reconstituir uma nova transição do sistema escolar para 
o mundo do trabalho. O alongamento da expectativa média de vida está a 
exigir um novo papel à educação, a estar presente de forma continuada ao 
longo do ciclo de vida.   

Em se tratando do ensino noturno e suas características é possível perceber 

que a maior parte dos educandos são trabalhadores e que a instituição escolar e os 

livros  trazem  para  eles  a  possibilidade  de  mobilidade  social  conforme  escreve 

Carvalho (2001.p.80-81):

Os trabalhadores-estudantes,  no entanto,  já  ocupam outro  espaço,  o  do 
trabalho assalariado e, nos momentos em que conseguem raciocinar dentro 
de  outros  parâmetros  que  não  os  escolares,  reconhecem que  a  ordem 
estabelecida  deveria  ser  outra.  Porém  internalizam  perfeitamente  a 
concepção de que o trabalho não pode ser visto como um dos caminhos 
para  o  saber.  O saber  e  sua  decorrência,  o  poder,  pertencem aos que 
detêm o conhecimento adquirido através dos meios instituídos socialmente: 
os bancos escolares e os livros.

Vive-se atualmente num processo capitalista onde a mídia muitas vezes nos 

conduz  pelos  caminhos  da  superficialidade  e  do  imediatismo,  mesmo  que 

conscientemente  não  se  tenha  essa  percepção  do  que  ocorre,  tornando  os 

indivíduos  reféns de tantas informações que perpassam nosso dia a dia, e como a 

aprendizagem  é  um  processo  gradativo,  que  depende  de  reflexão  e  de 

internalização, temos um choque de ideias e valores ocorrendo uma frustração do 



educando  pela  escola,  cujo  papel  de  mediadora  do  conhecimento  socialmente 

construído não chega atingir o  propósito, sendo um dos motivos pelo qual ocorre  a  

evasão escolar, como nos escreve Alaminos (2005, p.07):

       

Podemos questionar, sem no entanto, contradizer, se o abandono da escola 
pelos jovens se dá por questões predominantemente econômicas. Após a 
nossa  incursão  teórica  podemos  afirmar  que  além  das  necessidades 
econômicas  são  colocadas  em  causa  questões  ideológicas  que 
indiretamente  (ou  nem  tanto)  colocam  os  jovens  para  fora  da  escola. 
Enquanto  a  sociedade  se  calar  frente  à  destituição  subjetiva  que  é 
destinada  aos  que  diferem  do  modelo  esperado,  enquanto  a  falta  de 
identificação com a humanidade de cada pessoa impelir à indiferença pelo 
que ocorre com cada um na sociedade e, principalmente, enquanto aos que 
é  dada  a  possibilidade  de  autonomia  a  utilizarem apenas  em interesse 
próprio sem que se esboce o menor investimento na mudança da ordem 
social, teremos uma perpetuação e até um agravamento das circunstâncias 
delimitadas por este trabalho no que diz respeito ao abandono da escola.

Analisando a evasão escolar como um fenômeno social, com muitas variáveis 

internas e externas à instituição educacional e assim relacionando infrequência e 

abandono escolar  ao sistema de ensino inadequado,  podemos presenciar  que a 

escola da forma que está organizada hoje não atende aos diversos anseios dos 

alunos, conforme o que Kuenzer (2005, p.45) escreve abaixo:

A melhoria  das  condições  de  sucesso  e  permanência  dos  estudantes 
depende de uma série  de investimentos,  tendo em vista  a qualidade de 
ensino: em equipamentos, em ampliação do espaço físico, na qualificação 
permanente dos professores. Entretanto, nada será suficiente se não houver 
um rigoroso esforço na reconstrução da proposta político  pedagógica da 
escola, tendo em vista as demandas de educação do jovem e da sociedade, 
em face da nova realidade da vida social e produtiva. 

A constatação de equívoco que parte dos alunos, de que a escola não é a 

condição suficiente para a conquista de uma melhor condição de nível de vida 

pelos alunos, levam ao desestímulo e ao abandono dos estudos, conteúdos não 

contemplados como no diurno, entre outros fatores levam muitos ao abandono 

escolar.

Pode-se e deve-se refletir  sobre isso conforme o que escreve Frigotto 

(1989) citado por Costa (2000, s/p.),  “A evasão é uma das manifestações de 

improdutividade na escola e um gesto de resistência dos alunos a pressões 

decorrentes da disciplina da escola e do mundo do trabalho”. 



A mesma constatação se observa nos índices de repetência e evasão, 

servindo-se à exclusão, em vez de cumprir a função de mediadora na integração 

do indivíduo à sociedade que toda escola tem em sua essência.

Evidenciando o que nos coloca Carvalho (2001, p.60), em suas pesquisas:

A escola herdeira da tradição liberal e albergando a missão de “redentora da 
humanidade¨ através da educação ¨libertadora¨, talvez possa significar um 
local mais aprazível para os alunos do que o trabalho ou os seus próprios 
lares. 

Em nosso país a desistência de muitos jovens no ensino médio acontece 

pela  precariedade  social  em  que  suas  famílias  se  encontram,  pouca  ou 

nenhuma renda financeira obrigando-os muitas vezes a trabalhar, muitos desses 

ainda sem carteira assinada e muitas vezes com salários muito baixos, tendo 

como consequência o abandono de seus estudos e da escola em função de 

sobrevivência. 

A função da escola é aprimorar e mediar conhecimentos, pois somente o 

convívio  social  que  o  educando  realiza  dentro  do  ambiente  escolar  poderá 

impulsioná-lo para interagir de forma significativa no contexto em que vive, no 

entanto, devido a situação precária sócia- econômica de muitas famílias levam 

muitos  dos  jovens  a  procurar  um emprego,  existe  mesmo  que  velada,  uma 

pressão  familiar  diante  das  dificuldades  financeiras  e  de  uma  sociedade 

consumista evidenciada pela mídia, o que força muitos jovens a se lançarem no 

mundo  do  trabalho  por  se  sentirem  obrigados  a  ajudar  financeiramente  a 

contribuir  nas  despesas.  E  por  outro  lado  existe  uma  satisfação  da  família 

quando  os  filhos  frequentam  a  escola,  pois  mesmo  os  pais  tendo  pouca 

escolaridade e serem trabalhadores, alimentam o sonho de verem os filhos em 

melhores condições de vida, através dos estudos.

Como Carvalho (1998, p.75), também nos perguntamos:

quem são esses alunos que trabalham e querem conciliar o cotidiano de 
trabalhador com o de estudante, qual o conhecimento gerado pelo trabalho 
e sua relação com a Escola noturna [...]?



É oportuno mencionar que para os estudantes são considerados importantes 

para sua vida os ensinamentos da escola em relação à conquista de um melhor 

futuro profissional, no entanto também reconhecem que a escola não os qualifica 

suficientemente para exercerem uma atividade profissional.

Em  pleno,  século  XXI,  acredita-se  ser  inconcebível  que  a  escola  e  a 

sociedade como um todo ainda ignorem os problemas vivenciados pelos estudantes 

do  período  noturno.  É  necessário  que  esse  cenário  educacional  se  transforme 

através da reformulação de suas ações, funções, responsabilidades de todos os que 

promovem oportunidades para a aprendizagem.

Uma  proposta  com  a  participação  de  toda  a  comunidade  escolar,  faz-se 

necessária, dando oportunidades de fala a todos, especialmente aos estudantes do 

período noturno para promover a verdadeira transformação, que objetiva a interação 

estudante-escola-educação-trabalho-família  para  que  a  evasão  escolar  seja  uma 

realidade superada dentro as de maneira significativa.

3  O  ENSINO  NOTURNO  NA  PERSPECTIVA  DOS  PARTICIPANTES  DAS 

ATIVIDADES: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DE DADOS

A presente pesquisa tem como objetivo identificar junto aos alunos do 

período noturno do Colégio Estadual São Cristóvão, as prováveis causas da 

evasão escolar bem como propor formas de prevenir ou amenizar este 

problema. O estudo contou com a participação de 130 alunos (as) do ensino 

médio  noturno.  Como  instrumento  de  coleta  de  dados  utilizou-se  um 

questionário contendo questões abertas e fechadas com o intuito de levantar 

com  os alunos do período noturno do Colégio Estadual São Cristóvão 

informações de sua opção em estudar nesse período  e os motivos pelos quais 

desistem/evadem.

As questões iniciais do instrumento de coleta de dados trataram de traçar 

um perfil dos alunos pesquisados com suas informações pessoais.

Primeiramente foi  questionada a idade dos entrevistados e verificou-se 

que 55% dos alunos pesquisados têm idade entre 17 a 20 anos; 44% dos alunos 

pesquisados têm entre 15 a 16 anos e 1% têm acima de 20 anos de idade, como 

demonstramos no gráfico 1 abaixo:



               Gráfico 1- Idade dos Alunos participantes da pesquisa
               Fonte: (da autora, 2015).

As  questões  seguintes  do  questionário  buscaram  coletar  informações 

sobre a situação profissional dos alunos entrevistados:

Constatou-se que: 52% dos alunos respondentes não trabalham e 48% 

exercem alguma função remunerada no comércio, indústria, serviços e outros, 

conforme gráfico 2:

             Gráfico 2- Situação profissional dos Alunos participantes da pesquisa
             Fonte: (da autora, 2015).

O presente trabalho também teve envolvimento de um grupo de 20 professoras 

pedagogas de várias regiões do Estado por meio do Grupo de Trabalho em Rede 

(GTR), que ocorreu em um ambiente virtual no período de setembro a dezembro de 

2015,  no  qual  foi  possível  compartilhar  experiências,  trocar  ideias,  aprofundar 



estudos  e  perceber  que  os  problemas  da  evasão  e/ou  abandono  escolar  são 

semelhantes  em  todas  as  regiões  do  Estado,  e  assim  registra-se  o  relato  da 

Professora Pedagoga   E.M. F. B3 do município de Terra Rica que contribuiu para 

discussão colocando dados estatísticos e contextualizando o que também detectou-

se na coleta de dados com a aplicação dos questionários aos alunos de que o 

“trabalho” não é o maior motivo da evasão escolar:

“A evasão tem vários motivos, ligados a contextos diversos. Um olhar mais aprofundado revela  
que a maior causa do abandono escolar, provavelmente, não é a que você pensou. Por décadas  
repetiu-se o discurso de que o aluno abandonava o ensino médio para trabalhar. Mas uma pesquisa  
de 2009 da Fundação Getúlio Vargas mostrou, com base nos dados da Pnad de 2006, que 40,3%  
dos jovens de 15 a 17 anos tinham abandonado os estudos por falta de interesse. Essa falta de  
interesse está na raiz do diagnóstico de muitos educadores de que é preciso mudar o currículo do  
ensino médio. Falta de foco, com excesso de conteúdo, e ausência de contextualização estão entre  
as críticas mais frequentes. Mas existe também um problema conceitual. Um exemplo disso são as  
aulas sem participação dos alunos, que se limitam a ouvir palestras dos professores e, quando muito,  
anotam o que foi escrito na lousa.”

A próxima questão indagou aos alunos entrevistados se já haviam desistido 

de estudar alguma vez e por quanto tempo ficaram fora da escola. Obtiveram-se os 

seguintes  resultados:  15% dos alunos  pesquisados  já  desistiram de  estudar  em 

algum  momento  da  vida  escolar,  permanecendo  geralmente  por  1  ano  essa 

desistência, como mostra o gráfico 3 a seguir:

3 As  “falas”  ou relatos  dos  participantes  do  GTR foram deixados em itálico  e  numa formatação 
diferenciada para não confundi-las com a literatura citada. De forma a preservar a identidade dos 
participantes, os mesmos foram identificados neste texto apenas pelas iniciais de seu nome.

http://www.e-escola.pr.gov.br/user/view.php?id=14948&course=1876


                        Gráfico 3-Situação de desistência ou não dos estudos.
                        Fonte: (da autora, 2015).

Com o intuito de conhecer as razões que contribuíram para a desistência 

dos  alunos  solicitou-se  que  aqueles  que  tinham  afirmado  que  deixaram  de 

estudar  em  algum  momento  da  vida  escolar  enumerassem  quais  foram  os 

motivos que os levaram a essa desistência temporária dos estudos e pode-se 

observar conforme demonstra o gráfico 4: 42% dos entrevistados responderam 

que pararam temporariamente de estudar porque tiveram que trabalhar e ajudar 

a  família,  37%  relataram  que  deixaram  de  estudar  porque  não  gostam  de 

estudar,  11%  registraram  que  tinham  dificuldade  de  aprendizagem,  5% 

apresentaram na resposta outros motivos para terem deixado de estudar e 5% 

também argumentaram que o serviço militar obrigatório fez com que desistissem 

de estudar por um ano: 

            Gráfico 4-Motivos da desistência dos estudos.
            Fonte: (da autora, 2015).

Há no GTR também o relato da professora pedagoga A. S. V. do município de 

União da Vitória que aborda o trabalho como uma das causas da evasão escolar:

A  evasão  escolar  se  constitui  como  um problema  que  cresce  cada  vez  mais,  afetando  
principalmente as escolas públicas. Acredito que o maior índice de evasão escolar está relacionado  
às necessidades dos jovens trabalharem para ajudar na renda da família, fazendo com que aumente  
cada vez mais o número de adolescentes deixando as salas de aula. Nesse sentido cabe à escola,  
transformar  parte  da  realidade,  que  produz  o  fracasso  e  a  evasão  escolar,  trazendo  como  
consequência a exclusão social. Isso equivale dizer, que é preciso delimitar algumas possibilidades  



da  escola,  em  torno  dos  quais  podem  ser  tomadas  medidas  no  sentido  de  trazer-lhes  mais  
credibilidade e competência.

Com objetivo de conhecer a opinião dos alunos participantes quanto ao seu 

papel de estudante e suas responsabilidades para o bom aproveitamento escolar no 

período noturno foi elaborada a questão 8. Encontraram-se respostas como mostra 

a tabela 1:

Tabela  1  -  Responsabilidades  do  (a)  aluno  (a)  para  que  obtenha  aproveitamento  escolar  com 
qualidade no turno noturno.

Categorias Frequência
Estudar, não faltar às aulas, dedicar-se. 70
Não responderam. 26
Estudar. 18
Futuro melhor através dos estudos. 05
Chegar no horário para as aulas 04
Passar de ano 03
Que o ensino noturno tenha a mesma qualidade do diurno 01
Justificar a ausência 01
Superar o cansaço 01
Organizar tempo para estudar 01
Opiniões dos alunos serem valorizadas 01
Estudar em casa no tempo livre 01
Total 132

                   Fonte: da autora, 2015.

Na tabela acima, pode-se perceber que a maioria dos alunos pesquisados 

tem  consciência  do  seu  papel  de  estudante  no  que  diz  respeito  a  sua 

responsabilidade em estudar, frequentar as aulas, dedicar-se realizando as tarefas. 

Por outro lado, infelizmente também fica evidenciada a falta de comprometimento de 

uma parcela considerável de alunos que simplesmente não responderam a questão. 

Poucos alunos registraram em suas respostas que os estudos contribuirão para seu 

futuro pessoal ou profissional.

A esse respeito, dentro das discussões e análises das professoras pedagogas 

participantes do GTR temos a contribuição da educadora C. R. T., do município de 

Cascavel relatando que:

“A falta  de perspectiva no futuro  é um dos destaques que desmotiva o aluno a estudar.  
Muitos trazem consigo uma bagagem hereditária que diz que eu nasci assim e desse jeito vou ficar.  
Uma cultura implantada para que haja mão de obra barata e os alunos não refletem sobre isso,  
simplesmente vão repetindo a história de sua família. É preciso que alguém lhes tire da ignorância  
inculcada e revele que não precisa ser assim, que todos têm a chance e está em suas mãos a  
decisão  de  mudar,  de  romper  barreiras  e,  se  a  pessoa  é  filho  de  trabalhador,  sem condições  
financeiras favoráveis, a única chance de sobressair-se, é pelo conhecimento adquirido que a pessoa  
irá emancipar-se, competir numa sociedade tão desigual.”

 



Entendendo que a escola precisa estar em sintonia com seus educandos para 

que o processo de ensino aprendizagem aconteça com qualidade e a necessária 

participação de todos os sujeitos do cotidiano escolar, evitando situações de evasão 

escolar,  a questão 9 visou obter informações dos alunos pesquisados quanto as 

sugestões de atividades que poderiam ser ofertadas pela instituição. Obteve-se as 

seguintes respostas conforme consta na tabela 2:

Tabela  2-Sugira  atividades em que a escola/colégio  possa contribuir  para promover  o 
sucesso escolar dos educandos.

Categorias Frequência
Não responderam 58
Aulas práticas e dinâmicas 28
Jogos entre os alunos 18
Palestras, passeios em relação à disciplina, gincanas 08
Trabalhar com projetos 04
Gincanas culturais 03
Teatro, música 02
Confraternização entre alunos 02
Aulas de informática 02
Avaliação diferenciada, não somente provas 02
Mais aulas de artes 01
Mais aulas de leitura 01
Filmes 01
Total 130

                   Fonte: da autora, 2015.

Percebe-se por meio dos dados coletados na tabela acima que os educandos 

participantes  têm  uma  grande  resistência  para  relatar,  escrever,  mesmo  sendo 

perguntas de seu interesse e que possibilitariam mudanças nas ações pedagógicas 

a eles direcionadas.

Diante do contexto apresentado pela tabela acima, é  necessário enquanto 

profissionais da educação refletir, discutir e de maneira coletiva encontrar caminhos 

para  mudar  a  situação  de  desinteresse  apresentada,  e  nesse  sentido  temos  a 

contribuição, no GTR, da professora pedagoga S. M. G. S. do município de Maringá 

que diz:  

“A  proposta  é  desenvolver  o  hábito  de  estudos  na  escola,  envolvendo  os  docentes,  
pedagogos  e  direção.  A  intenção  principal  é  dar  subsídio  teórico-metodológico  aos  docentes  e  
garantir  o  direito  do  aluno  ao  conhecimento  através  de  práticas  pedagógicas  que  possibilitem  
aprendizagens significativas. Acreditamos que possibilitando aprendizagens significativas teremos um  
aluno mais participativo, mais crítico da importância dos seus estudos, de sua aprendizagem e quem  
sabe assim ele não desistirá tão facilmente. Sabemos que os desafios que se impõem aos alunos do  
noturno são grandes, mas uma aprendizagem significativa que promova sua satisfação em aprender  
pode  assegurar  sua  permanência  na  escola.  Acreditamos  também  que  se  faz  necessário  aos  
profissionais  da  educação ter  bem claro  a  opção teórica  presente  no  .P.P.P  .  da  escola  e  nos  
documentos norteadores da nossa prática pedagógica.”



Com  intuito  envolver  todo  o  coletivo  escolar  na  busca  de  maneiras  para 

amenizar o problema da evasão escolar no C. E. São Cristóvão, foram apresentados 

na semana pedagógica do mês de setembro de 2015, que tem a participação dos 

funcionários,  professores,  equipe  pedagógica  e  Direção,  e  no  espaço  da  hora 

atividade dos professores,  os dados obtidos com os questionários aplicados aos 

alunos  do  período  noturno  para,  partindo  do  que  os  educandos  abordaram  e 

registram em suas respostas bem como as sugestões dos professores, construir 

alternativas  de  trabalho  pedagógico  significativo  para  que  os  alunos  sintam-se 

acolhidos e valorizados e assim a evasão escolar seja amenizada.

Dentro das atividades propostas no presente trabalho, foi realizada palestra 

com todos os alunos participantes do trabalho sobre a “Importância dos estudos e 

motivação” com a Prof.ª Ms. Maria Genoveva Bordignon Esteves, bem como uma 

mesa  redonda  com o Promotor  de  Justiça  da Vara  da  Infância  e  Juventude  da 

Comarca de União da Vitória, Dr. Julio Ribeiro de Campos Neto que enfatizou em 

sua fala  as  consequências  da Evasão Escolar  para  vida  do sujeito  e  para  toda 

sociedade. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

     Por meio das ações realizadas na construção deste artigo pode-se concluir 

que  a  evasão  escolar  no  período  noturno  é  fenômeno  educacional/social  muito 

complexo que necessita com urgência de políticas públicas específicas com ênfase 

na diversidade de sujeitos que se matriculam na escola e não permanecem para 

concluir os estudos. 

Identificou-se junto aos alunos do período noturno do Colégio Estadual São 

Cristóvão, através da aplicação do questionário e posterior análise e tabulação dos 

dados, que entre as prováveis causas da evasão escolar temos: o trabalho como 

forma de sobrevivência, desinteresse pelos estudos, dificuldades de aprendizagem, 

serviço  militar  obrigatório  e  motivos  diversos  como  destacados  na  análise  dos 

dados.

Percebeu-se  que  dentre  as  diversas  causas  da  evasão  escolar,  que  vão 

desde a necessidade de trabalho do aluno como forma de complementar a renda da 

família,  até a baixa qualidade do ensino que desestimula aquele a frequentar as 

aulas, não existem, tanto em nível de escola, quanto em nível de sistema de ensino, 



seja municipal ou estadual mecanismos efetivos e eficazes de combate a evasão 

escolar. Mesmo que haja a questão legal conforme o que se acrescentou à LDB 

9394/96 com a Lei nº 10.287/01, que responsabiliza os estabelecimentos de ensino 

no envio ao Conselho Tutelar do município, ao Juiz da Comarca e ao Ministério 

Público  da  relação  dos  alunos  que  apresentem  quantidade  de  faltas  acima  de 

cinquenta por cento do percentual permitido em lei. 

Dentro das suas possibilidades a Direção, equipe pedagógica e professores e 

funcionários  que  trabalham  no  período  noturno  desenvolvem  um  trabalho 

diferenciado tanto pedagógico como administrativo para atender as demandas do 

público  que  frequenta  o  Colégio  nesse  período,  buscando  amenizar  a  evasão 

escolar. São oferecidas refeições completas (jantar) para os alunos; aqueles alunos 

que comprovadamente trabalham tem autorização para chegar atrasados até quinze 

minutos  na  primeira  aula;  criou-se  uma  pasta  para  cada  turma  na  qual  o 

representante registra a frequência dos alunos dia a dia e havendo mais que 3 faltas 

consecutivas  sem  justificativa  a  equipe  pedagógica  entra  em  contato  com  os 

responsáveis para saber o motivo das ausências e quando não ocorre o retorno 

imediato para aulas são encaminhados os nomes para o Conselho Tutelar;  por meio 

do  Programa  Ensino  Médio  Inovador  (Proemi),  são  realizadas  atividades 

pedagógicas  diferenciadas  para  os  educandos;  a  maioria  dos  professores  são 

efetivos na escola e participaram do programa pacto pelo ensino médio.

Também, em novembro de 2015, o Núcleo Regional de Educação de União 

da Vitória,  em parceria  com o Poder  Judiciário  do  Estado do Paraná,  Ministério 

Público e Promotoria da Infância e Juventude, organizou a “Escola de Pais”. Nesta 

atividade os pais ou responsáveis e os alunos menores, evadidos da escola, foram 

convidados  a  participar  de  encontros  para  receberem  orientações  por  meio  de 

palestras  motivacionais  e  de  cidadania,  oficinas  sobre  diversas  áreas  do 

conhecimento, informações sobre saúde, buscando fortalecer a rede de proteção a 

criança e adolescente e conscientizar todos sobre a importância dos estudos para 

construção de um futuro melhor. 

Com base no ponto de vista de muitos autores mencionados neste estudo, 

concordamos que é difícil resolver a questão da evasão escolar em um curto espaço 

de tempo, visto que é uma situação que vem se agravando no decorrer dos anos, 

por  fatores  sociais  e  econômicos,  conforme  pesquisas  de  artigos  científicos 

realizadas  por  diversos  setores  e  áreas  da  sociedade,  e  hoje  um dos  grandes 



dilemas da educação é criar condições para que a escola se modernize e volte a 

cativar os jovens.

Nesse sentido é preocupante por parte de todos os sujeitos/profissionais da 

educação o alto índice de evasão escolar no período noturno que acontece ainda 

hoje no C.E.São Cristóvão, e diante de toda mobilização realizada nessa pesquisa 

para buscar estratégias de ações pedagógicas coletivas para possível redução da 

evasão escolar nos deparamos com um problema bastante complexo, com inúmeras 

causas internas e externas a escola, questões subjetivas e difíceis de mensurar e 

resolver em curto prazo de tempo. 

Porém, acredita-se que com a efetivação de políticas públicas para educação 

com especificidade para o ensino noturno, formação continuada dos professores e 

funcionários, acolhimento dos educandos, e o fortalecimento do trabalho em rede, 

pode-se avançar no combate à evasão escolar.   

Este trabalho de pesquisa realizado junto aos alunos do período noturno do 

C. E. São Cristóvão diagnosticou uma realidade preocupante em relação à evasão 

escolar. Por meio dos dados coletados e socializados com todo o coletivo escolar 

constatou-se a necessidade de um trabalho permanente, colocando o tema na pauta 

do planejamento pedagógico no início do ano letivo, discutindo o assunto de forma 

regular ao longo dos semestres envolvendo todas as instâncias que fazem parte da 

rede de apoio e proteção ao educando.

Entende-se que o grande problema da evasão escolar não será resolvido de 

forma imediata, exige-se um trabalho continuo. Quando se consegue resgatar um 

aluno  já  pode  ser  considerada  uma  grande  vitória,  pois  é  mais  “um”  que  terá 

oportunidade de concluir  seus estudos e progredir na vida pessoal  e profissional 

com   formação acadêmica, sendo assim um verdadeiro cidadão.
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