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RESUMO: O escopo deste trabalho é a descrição das percepções das famílias do 6º 
anos do Ensino Fundamental da Escola Estadual São Francisco de Assis, em Assis 
Chateaubriand – PR, sobre o fenômeno da evasão escolar. Sendo essa uma escola 
de pequeno porte, situada numa área de vulnerabilidade social e econômica, a 
mesma vem provocando crescentes preocupações em relação aos índices de 
evasão escolar, apresentando números que conduzem à necessidade de estudos e 
intervenções, no sentido de compreender-se o alto nível de evasão escolar e o papel 
da família na redução desses indicadores. Dessa forma, este artigo apresenta os 
estudos que culminaram nas atividades propostas e desenvolvidas no Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE, no período de 2014/2015 para essa realidade 
escolar. Foram identificadas e problematizadas as percepções das famílias da 
Escola Estadual São Francisco sobre as origens da evasão escolar e, a partir desse 
diálogo, foram construídas, coletivamente, estratégias para melhorar tais dados.  
Essa rede de ações ocorreu por meio da realização de cinco encontros com as 
famílias da Escola e também por meio de debates com outros profissionais da 
Educação, no Grupo de Trabalho em Rede-GTR (2015).  Concluiu-se que ações 
educativas isoladas não são suficientes para reverter o quadro da evasão escolar. É 
preciso auxiliar as famílias através da promoção de situações pedagógicas que 
forneçam informações científicas sobre a organização e a orientação para os 
estudos de seus filhos. Para tanto, além de ajuda de outros órgãos externos, foi 
necessário o envolvimento do maior número possível dos educadores da Escola, 
objetivando a integração entre as disciplinas e a troca de experiências em relação ao 
problema da evasão. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A evasão escolar é um tema recorrente e preocupante para os gestores das 

escolas e demais profissionais da educação, apresentando diferentes índices e 

dimensões, de acordo com a região brasileira. Embora existam trabalhos 
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desenvolvidos pelos órgãos responsáveis (Conselho da Criança e do Adolescente, 

CRAS, Programa FICA nas Escolas) no sentido de buscar o educando evadido e o 

reinserir na escola, em grande parte dos casos tais programas não obtêm êxito.  

Olhando para essa problemática, o presente trabalho intitulado “O Papel da 

Família Diante da Evasão Escolar” foi desenvolvido no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), no período de 2014/2015. Neste estudo, 

durante a etapa de intervenção, procurou-se identificar as percepções das famílias 

sobre o fenômeno da evasão escolar, bem como o seu papel diante do problema.  

A problematização foi construída a partir do entendimento de que, dentre as 

instituições e os sujeitos envolvidos no processo de educação, destacam-se a escola 

e a família. A escola, além de ser responsável pela instrução escolar por meio da 

apropriação do conhecimento científico, também educa para a formação ética que 

implica em posturas mais humanizadas na convivência social. A família, por sua vez, 

tem um papel fundamental para a base da formação do indivíduo e o primeiro 

contato da criança com a sociedade. Assim, ambas as instituições têm um papel 

imprescindível no desenvolvimento de um cidadão.  

Dessa forma, como educadores envolvidos neste contexto, observamos que a 

escola, aqui em especial a Escola Estadual São Francisco de Assis, vem realizando 

as medidas previstas em lei juntamente com os órgãos responsáveis para reinserir 

os alunos evadidos. Entretanto, a mesma encontra várias barreiras em suas ações, 

inclusive a própria família.  

Sendo assim, o presente artigo apresenta um relato do desenvolvimento do 

projeto de intervenção junto às famílias da escola selecionada. O objetivo foi o de 

estruturar e acompanhar uma discussão com a comunidade sobre os motivos que 

deflagram a evasão e, também, algumas possibilidades para combatê-los.  

Para tanto, contextualizando a prática, na primeira seção deste artigo aborda-

se algumas questões sobre o histórico da Escola Estadual São Francisco, de forma 

a aprimorar a percepção sobre a realidade dessa instituição, bem como identificar as 

dificuldades e potencialidades da comunidade em questão. 

Na segunda seção, como revisão teórica, buscou-se compreensões sobre a 

educação e o papel da família, bem como os documentos e o amparo legal para o 

enfrentamento da evasão escolar. 

Já a terceira seção descreve como, a partir da fundamentação teórica, se 

organizou uma sequência de ações junto aos pais da Escola Estadual São Francisco 



de Assis. Apresentam-se as ações desenvolvidas nos encontros com os pais da 

Escola, as reflexões advindas desses diálogos e a opinião de outros profissionais da 

Educação, os quais interferiram mediante o debate da temática no Grupo de 

Trabalho em Rede-GTR (2015). Esses discursos apontaram para as possibilidades, 

limites e sugestões de trabalhos no intuito de se combater a evasão escolar.  

Por fim, apresentam-se as considerações finais e as referências que 

embasaram este estudo. Assim, ficou evidente que a permanência do educando na 

escola depende, diretamente, do apoio, acompanhamento e organização das 

instituições familiares. Então, diferentes grupos educativos e assistenciais precisam 

compactuar com a escola, no sentido de fazer-se um trabalho coeso e sistemático 

junto a essas famílias.  

 

 

2. REVISÃO TEÓRICA: COMPREENDENDO O CONTEXTO DA ESCOLA E 

ASPECTOS DA EVASAO ESCOLAR  

 

2.1 CONTEXTO E EVASÃO ESCOLAR: CAMINHOS PARA COMPREENSÃO 

 

A Escola Estadual São Francisco de Assis está situada  na Rua Minas Gerais, 

nº 283, Bairro Jardim Progresso (um dos mais populosos de Assis Chateaubriand). 

Sua localização permite que se recebam alunos do próprio Jardim Progresso, do 

Conjunto Primavera, Conjunto Bela Vista, Conjunto Felipe Passoni Brazi e do 

Conjunto Olinda Sperafico, todos os bairros de Assis Chateaubriand, PR (P.P.P., 

2010).  

De acordo com seu Projeto Politico Pedagógico, a Escola Estadual São 

Francisco de Assis – Ensino de 1º grau, foi criada em 03 de janeiro de 1985, por 

meio da Resolução 88430/84, publicada no Diário oficial de 03/01/1985. Seu nome 

constitui uma homenagem ao padroeiro da cidade de Assis Chateaubriand (P.P.P., 

2010).  

Em 1997, foi implantado o Curso supletivo de 1º Grau, função suplência de 

Educação Geral, fase I,I estruturada em Blocos de Disciplinas conforme Deliberação 

010/96 de CEE, no período noturno, cuja oferta cessou-se em 2002 através da 

Resolução nº 2545/2002 (P.P.P., 2010). 



Em 1999, a nomenclatura desse estabelecimento de ensino mudou de Escola 

Estadual São Francisco de Assis- Ensino do 1º Grau Regular, para Escola Estadual 

São Francisco de Assis – Ensino Fundamental (anos/séries finais). Em 1999 o 

ensino fundamental passou a ser ofertado, também, no período matutino, iniciando-

se pela 5ª série.  Gradativamente, foram ampliadas ofertas para as séries 

subsequentes. Dessa forma, no período de 2002 a 2006 foi ofertado apenas o 

período matutino e, somente em 2007, foi autorizado o funcionamento no período 

vespertino, iniciando, também, com 5ª Serie de forma gradativa. 

Tal organização escolar prevaleceu até o final de 2014, ano no qual, por 

intermédio das políticas públicas educacionais vigentes, cortou-se a oferta do Ensino 

Fundamental II no período vespertino. Assim, atualmente (2015), a escola oferta no 

período matutino de 6º ao 9º Anos do Ensino Fundamental Anos Finais, além do 

Programa “Mais Educação” no período vespertino. 

O poder aquisitivo das famílias que compõem o público da escola é baixo. 

Trata-se de famílias que necessitam receber ajudas sociais e benefícios 

governamentais (PETI, BOLSA FAMILIA, PROGRAMA DO LEITE, entre outros). A 

renda desses pais não ultrapassa 30% do valor do salário mínimo.  

Em relação ao nível de escolaridade das famílias, o que prevalece é o Ensino 

Fundamental Series/Anos Iniciais. A baixa escolaridade e a pouca renda familiar 

refletem-se diretamente no processo de ensino-aprendizagem e na evasão escolar, 

pois essas famílias não estimulam os filhos a estudarem e acabam obrigando-os a 

trabalharem cedo para garantir a subsistência familiar (P.P.P., 2010). 

De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que 

é calculado a partir do desempenho dos alunos nas avaliações do Inep (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e em taxas de 

aprovações, que mede a aprendizagem numa escala de zero a dez, a cada dois 

anos; a Escola São Estadual São Francisco de Assis, em 2011, obteve o índice de 

3,2, um resultado abaixo da média de 4,1, meta apresentada pelo plano de 

Resultado e Metas.  

Em 2014, a Escola também não alcançou o índice, pois não obteve nota na 

Prova Brasil. Assim, essa é uma escola  que apresenta uma história de superação e 

está inserida em vários programas, tanto do governo federal como do estadual, com 

o objetivo de aumentar o índice do IDEB.  



 Para embasamento e análise dessa situação, apresenta-se a seguir os 

quadros sobre o rendimento escolar e a distorção idade/série segundo o 

CENSO/INEP e o SERE/ABC. No quadro (1) consta o rendimento escolar da Escola 

São Francisco de Assis do ano de 2007 a 2013. 

 

QUADRO1: O rendimento escolar da escola São Francisco de Assis segundo o 

CENSO/INEP 

 Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aprovação Ens. Fund.- 
Anos Finais. 

84,9% 89,6% 95,1% 85,8% 81,5% 73,3% 75,2% 

Reprovação Ens. Fund.- 
Anos Finais. 

11,3% 7,3% 2,9% 9,5% 12,1% 13,3% 13,9% 

Abandono Ens. Fund.- 
Anos Finais. 

3,8% 3,1% 2% 4,7% 6,4% 13,4% 10,9% 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) sistematizados a partir dos dados do CENSO/INEP. 

 

De acordo com os dados citados acima e analisando os dados do abandono 

escolar, percebe-se que nos anos de 2007 a 2009 houve uma diminuição na taxa de 

abandono. No entanto, essa voltou a crescer entre 2010 a 2012, com um 

decréscimo entre os anos de 2012 e 2013.  

No quadro2 (abaixo), com um recorte para o ano de 2014, conforme o 

SERE/ABC, constam dados preliminares mais detalhados acerca do rendimento 

escolar, as taxas preliminares de aprovação e aprovação por conselho de classe, 

taxa de reprovação e taxa de abandono escolar. 

 

QUADRO 2: Rendimento Escolar – Dados Preliminares – 2014 – SERE 

      
Ensino/ 

Série 

Taxa de Aprovação Taxa de 
Reprovação 

Taxa de 

Abandono Total de 
Aprovados 

Aprovados por 
Conselho de Classe 

6º Ano  77,78 %  19,05% 18,52 % 3,70 % 

7º Ano 78,26 %  22,22 %  13,04 % 8,70 % 

8º Ano 88,46 %  4,35 %   7,69 % 3,85 % 

9º Ano 86,67 % 23,08 % 13,33 %  0,0 % 

Total do 
Ensino 

83,02 % 17,05 % 13,21 % 3,77 % 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) sistematizados a partir dos dados do SERE/ABC, 2014.  

 



No ano de 2013, a escola obteve, em média, uma taxa de abandono escolar 

de aproximadamente 10,9 %. Em 2014 esse índice foi reduzido, uma vez que a 

direção e os professores da Escola Estadual São Francisco empreenderam esforços 

para o desenvolvimento de um trabalho com o Núcleo Regional da Educação de 

Assis Chateaubriand e a Rede de Proteção ao Menor do município, trabalhando com 

as famílias e alunos na busca por amenizar os índices de evasão escolar. 

No entanto, é possível perceber um fator preocupante e que condiz com o 

objetivo da implementação da presente pesquisa,  observado nos quadros 3 e 4, ou 

seja,  a distorção idade/série dos anos de 2013 e 2014. 

 

QUADRO 3: Taxas de distorção idade/série segundo o SERE/ABC, no ano de 2013 

Ensino Taxa de distorção 

6º Ano 50,00% 

7º Ano 37,50% 

8º Ano 22,22% 

9º Ano 29,41% 

Total do Ensino 34,91% 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) sistematizados a partir dos dados do SERE/ABC, 2013.  

 

QUADRO 4: Taxas de distorção idade/série segundo o SERE/ABC, no ano de 2014 

Ensino Taxa de distorção 

6º Ano 22,22% 

7º Ano 52,17% 

8º Ano 26,92% 

9º Ano 23,33% 

Total do Ensino 30,19% 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) sistematizados a partir dos dados do SERE/ABC, 2014.  

 

Segundo os índices apresentados, a taxa de distorção idade/serie é bastante 

significativa, realidade que compactua com os dados socioeconômicos observados 

no histórico e no contexto atual da escola. Assim, é possível deduzir-se que alguns 

pais optam em tirar seus filhos da escola para que esses trabalhem e ajudem na 

subsistência da família. 



Perante essas constatações, este trabalho buscou indagar “qual é o papel da 

família diante da evasão escolar?”.  E é essa a pergunta que é discutida na revisão 

teórica sobre esse tema, próxima seção deste artigo. 

 

2.2  EVASÃO ESCOLAR E FAMÍLIA: ASSUMINDO RESPONSABILIDDES  

 

Segundo Pazinatto (2009, p.5): “A evasão escolar é a interrupção no ciclo de 

estudos causando prejuízo sob diferentes aspectos: o econômico, o social e o 

humano, em qualquer que seja o nível de educação”. Por conseguinte, a evasão 

escolar causa uma perda do educando do direito de acesso e permanência nos 

estabelecimentos escolares. 

Historicamente, a escola foi constituída para propiciar aos alunos a 

apropriação dos conhecimentos científicos sistematizados e, também, mais um 

espaço social no qual o indivíduo tem a possibilidade de interagir e aprender as 

regras de convivência social.  Todavia, muito embora o papel da escola seja de 

suma importância para a formação das novas gerações, a evasão escolar ainda é 

muito expressiva em nossas escolas.   

 

A evasão escolar esta dentre os temas que historicamente faz parte 
dos debates da educação pública brasileira. Em relação a isto as 
discussões sobre a evasão escolar, em parte, tem tomado como 
ponto central de debate o papel tanto da família quanto da escola em 
relação à vida escolar da criança (DIAS, 2013, p. 9). 
 

Assim, o termo  evasão escolar apresenta várias interpretações e, segundo 

Riffel (2008, p. 1), seria: 

 

[...] o ato de evadir-se, fugir, abandonar, sair, desistir, não 
permanecer em algum lugar. Quando se trata de evasão escolar, 
entende-se a fuga ou abandono da escola em função de outra 
atividade. 
 

De acordo com o autor, a evasão escolar é o abandono do estabelecimento 

escolar e a grande preocupação dessa situação é a perda de conhecimento, tanto 

científico como das relações sociais que o educando deixa de adquirir. 

No artigo 205, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

está instituído o direito à educação. E é dever da família lutar para assegurar esse 

direito:  



 
A educação, direito do todos e dever da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1998). 

 
De acordo com a Constituição Federal (CF) de 1988, no que se refere à 

conclusão de ensino e o pleno desenvolvimento do cidadão, observa-se que o direito 

à educação é assegurado para todos, mas que para a família isso representa um 

dever, ao passo que para a sociedade cabe o incentivo e a promoção das condições 

para que a mesma ocorra. Aqui entram, então, os programas de assistência social e 

as ações da escola no sentido de dar suporte às famílias, seja esse suporte 

financeiro, afetivo ou de aconselhamento, com enfoque às famílias socialmente 

vulneráveis. 

 
A vulnerabilidade social é entendida como um reflexo de 
determinações próprias do sistema capitalista, onde cresce o 
problema central do mundo contemporâneo, sob o domínio do  
grande capital financeiro em relação ao capital produtivo: o 
desemprego e a crescente exclusão de contingentes expressivos de 
trabalhadores da possibilidade de inserção ou reinserção no mercado 
de trabalho, que se  torna estreito em relação á oferta de força de 
trabalho disponível (IAMAMOTO, 2004, p.87) 

  

 Essas condições de risco e vulnerabilidade social por conta da carência 

econômica estão presentes no contexto da Escola São Francisco de Assis. E para 

essa clientela, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), no artigo 3º, 

também institui que o educando tenha direito à educação e que o mesmo seja 

protegido de toda forma de agressão, desumanidade e abuso. 

 
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 
que trata esta Lei, assegurando--lhes, por lei ou por outros meios, 
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral e social, em condições de 
liberdade e de dignidade (BRASIL, 1990). 
 

O ECA (1990) estabelece a educação como fundamental para o 

desenvolvimento completo e desejado da criança e do adolescente, mesmo em 

condições extremamente difíceis. E  esse direito deve ser respeitado, principalmente 

pela família que, ao longo do tempo e devido às novas exigências da sociedade,  



vem esquecendo-se de suas obrigações em participar da educação e 

acompanhamento da vida escolar de seus filhos.  

Como se observa, a estrutura familiar tem uma grande influência na 

permanência do aluno na escola e é por isso que essa instituição deve ser 

protegida, como reconhece a Constituição Federativa do Brasil (1988) no art. 226: “A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.  

Ainda em seu artigo 4º, o ECA institui como deveres da família em relação à 

criança e ao adolescente:     

 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
(BRASIL,1990). 
 

É por isso que a família, em suas variadas configurações,  é de fundamental 

importância para a efetivação dos direitos referentes à vida das crianças e dos 

adolescentes. Nesse sentido, ressaltou-se, neste projeto, a sua relevância para 

assegurar a educação formal de seus filhos, acompanhando e estimulando a 

permanência da criança no ambiente escolar. “A experiência de amar e ser amado é 

uma das condições essenciais para o desenvolvimento sadio do homem” (JERSILD, 

1971, p.319). Dessa forma, a parceria entre escola e família (indiferente da sua 

constituição) é crucial para o êxito da educação no âmbito escolar. 

 

 

3. EVASÃO ESCOLAR: PERCEPÇÕES E POSSIBILIDADES PARA O 

ENFRENTAMENTO  

 

As ações desenvolvidas na implementação deste trabalho foram o resultado 

de uma Unidade Didática Pedagógica, desenvolvida no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE), 2014/2015, a qual também foi apresentada e 

discutida no Grupo de Trabalho em Rede-GTR (2015), um curso destinado aos 

professores paranaenses, com plataforma própria, no qual se discutem 

problemáticas educacionais por área.  



Assim, olhando para a Gestão Escolar, no primeiro semestre de 2015, a 

implementação desse tema foi desenvolvida por meio de 32 horas de contato com 

as famílias da Escola Estadual São Francisco de Assis, em Assis Chateaubriand, 

PR. A temática “A importância das famílias no desempenho escolar de seus filhos” 

objetivou promover situações para a conscientização dessas famílias sobre a evasão 

escolar nesse contexto educacional, ressaltando-se os direitos e deveres da própria 

família, instituídos pelos artigos 205 e 226 da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 e pelo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), 

destacando-se os artigos 3º, 4º e 53º. 

Os temas selecionados para os debates e análises com as famílias pautaram-

se na importância de valorização dos estudos e atitudes dessas famílias para auxiliar 

a escola a amenizar os índices de evasão escolar. A técnica de intervenção teve 

como ponto de partida situações problemas com vistas a identificar os 

entendimentos das famílias sobre a evasão escolar e quais seriam as sugestões 

para a gestão do problema.  

Nesse sentido, no primeiro encontro apresentou-se para a comunidade o foco 

da pesquisa e o contexto da qual a mesma parte. Esse contato inicial entre a família 

e a instituição de ensino demonstrou um significativo acolhimento em relação ao 

problema da evasão escolar. Todavia, foi perceptível que as famílias que 

participaram desse encontro não assumem e não dão o devido peso social à 

questão, não percebendo a responsabilidade deles sobre essa realidade. 

 Para Milani, isso ocorre porque “a convivência familiar, nesta era nuclear, 

reduziu-se consideravelmente e, mesmo no tempo livre, a família encontra-se 

passiva e silenciosamente assistindo televisão, „reunida e não unida‟” (MILANI, 1991, 

p.390). Em tempos de conectividade, internet e celulares, a fala desse autor 

demonstra o quanto as famílias estão dispersas e longe de seus filhos. Assim, a TV, 

os amigos ou a internet tomam o lugar do diálogo das famílias, indiferente da classe 

social ou do poder aquisitivo que elas tenham. O diálogo não está acontecendo.  

O segundo encontro contou com a colaboração do trabalho de um profissional 

do campo da Psicologia, focalizando a importância das famílias lutarem pelos seus 

filhos. Apresentou-se à comunidade os atuais índices de evasão escolar da Escola 

São Francisco (PARANÁ, 2014).  Assim, evidenciou-se nessa fase do trabalho que 

as famílias não consideram a importância social da educação e da instrução. Para o 

grupo selecionado, a escola tem um papel de motivadora, de acolhedora, mas não 



de determinante social, enquanto mecanismo de repasse dos saberes socialmente 

adquiridos, sobretudo para os pais mais carentes.  

Tal evidencia demonstra que: 

 
As relações em contexto de vulnerabilidade social geram crianças, 
adolescentes e famílias passivas e dependentes, com a autoestima 
consideravelmente comprometida. Estes jovens e suas famílias 
introjetam como atributos negativos pessoais as falhas próprias de 
sua condição histórico-social. De forma circular e quase inevitável, 
este ciclo se instala reforçando-se a condição de miséria, não só no 
nível material, como no nível afetivo. As pessoas, desde muito 
jovens, percebem-se como inferiores, incapazes, desvalorizadas, 
sem o reconhecimento social mínimo que as faça crer em seu próprio 
potencial como ser humano (PEREIRA, 2015, p.2).  
 

Já no terceiro encontro  foi questionado, junto aos pais, como eles percebem 

o problema da evasão escolar, a opinião dos mesmos sobre o assunto. Nessa etapa 

da intervenção, demonstrou-se novamente que as famílias não se sentem 

responsáveis por seus filhos. São pais que não exercem autoridade ou influência 

sobre eles, também não percebendo a iminência do risco de suas escolhas para o 

futuro dessas crianças e adolescentes.  

Nesse sentido, as famílias que participaram do projeto demonstraram, tal 

como as famílias modernas, que o trabalho tem como função apenas suprimir a 

carência econômica ou, simplesmente, para manter o ciclo constante de consumo. 

Não foi possível constatar, nesse grupo, a importância do trabalho como fator de 

transformação da própria sociedade.  

Na literatura sobre a temática das famílias modernas é recorrente encontrar-

se afirmações de que os núcleos familiares não apresentam tempo ou preparo 

psicológico para lidar com a carga emocional que os filhos requerem. 

 
Estabelecer limites requer suportar e sobreviver às reclamações da 
criança e do adolescente, negociar com eles e, principalmente, 
enfrentar dificuldades juntos. Este é o verdadeiro exercício da 
autoridade: estabelecer regras e valores, permitindo ao mesmo 
tempo atos de negociação e neutralização de desvios de 
comportamento que se afastam das expectativas coletivas 
(PEREIRA, 2015, p.5).  

 
No quarto encontro, abordou-se na intervenção com as famílias a cartilha do 

MEC (BRASIL, 2014) com as orientações de como acompanhar a vida escolar de 

seus filhos. Esse trabalho engendrou discussões sobre as possibilidades de ações 

conjuntas entre os profissionais da escola e as famílias, com o objetivo de construir-



se uma cartilha para a Escola São Francisco de Assis com orientações sobre as 

possibilidades de promoção do sucesso escolar dos alunos e, consequentemente, a 

diminuição da evasão escolar. 

Nesta fase do trabalho foi possível identificar a necessidade de 

instrumentalizar as famílias sobre os seus papéis na vida escolar dos filhos e, 

fundamentalmente, mostrar caminhos para o desempenho desses papéis. É preciso, 

então, educar os pais para que esses tenham condições de educar seus filhos, 

contrapondo-se a cultura brasileira de negligência, descaso e falta de crença na 

instrução como possibilidade para uma vida mais humanizada.  

Sobre isso, aponta Neto (2004, p. 02): 

 
Alguns fatores apontam as causas da falta de limites na educação 
das crianças de um modo geral, destacando os valores morais que 
sumiram do nosso cenário, haja vista o enorme número de casos de 
corrupção ininterrupta; na política, empresas, igrejas, etc, 
apresentados na mídia, onde, dificilmente a lei consegue ser 
cumprida, ademais, instaurou-se na cultura a ideia de que ser 
esperto é a grande jogada, o contrário; uma tremenda burrice, então, 
por qual razão seguir regras? 
 

No último encontro, a intervenção com as famílias foi finalizada com um uma 

viagem para Foz do Iguaçu. Esse programa cultural tinha o objetivo de promover 

uma maior integração entre as famílias, alunos, funcionários e professores, 

demonstrando também que toda a escola, na figura de todos os seus professores e 

funcionários, precisa se envolver no combate a evasão escolar. Dessa forma, 

propostas de trabalho extraclasse, que dialoguem e tragam as famílias para a escola 

são eficientes encaminhamentos para o enfrentamento desses obstáculos.  

 
Há muito a ser feito no que se refere a políticas públicas de 
educação e cultura. As escolas, hoje, enfrentam desafios como 
políticas culturais e educacionais desarticuladas, falta de 
continuidade de programas e projetos pedagógicos, parcos recursos. 
O apoio sistemático de um professor, assim como o desenvolvimento 
eficaz do conteúdo – direcionado à realidade da criança e do 
adolescente, fazendo-os compreender a sua aplicação - são 
condições muito importantes para a garantia da assiduidade escolar 
(PEREIRA, 2015, p.7).  
 

Sendo assim, este trabalho de intervenção obteve resultados satisfatórios ao 

constatar em suas avaliações que as famílias tiveram a oportunidade de refletir 

sobre suas próprias condições e sugerir formas para o acompanhamento do 

desempenho escolar de seus filhos.  



Além disso, também o envolvimento das famílias com o tema foi satisfatório. 

Um dos exemplos está na atividade que culminou na carta direcionada aos filhos “A 

IMPORTANCIA DE SE ESTUDAR”. O excerto da carta, apresentado a seguir, foi 

escolhido aleatoriamente, mantendo-se o registro da escrita informal mãe. 

 
Hoje vivemos num mundo onde tudo que pensamos em fazer, 
precisa-se de estudos. 
Onde há importância de ter-se uma faculdade exercer uma função 
melhor, ter vida mais segura. E dar uma vida melhor aos nossos 
familiares. Por isso sempre exijo dos meus filhos estudar: E sempre 
aproveitar o máximo em sala de aula e dedicar. 
Às vezes temos sonhos, e para esses sonhos se realizar vai 
depender muito dos estudos. 
[...]Os filhos acham que exigimos demais deles nos estudos. Mas nós 
queremos o melhor para eles. Ter responsabilidades. Eu creio que se 
tiver responsabilidades nos  seus estudos você terá mais sucesso na 
sua vida, no geral! 
Hoje os jovens na maioria dizem para que, e porque estudar? Então 
nós pais, educadores, família temos que dar o suporte para que eles 
sinta fortificado. Pois o estudo nobrece e dignifica a pessoa, sem 
estudos não somos ninguém, quanto mais você aprende mais você 
cresce.[...] e é o único bem que podemos dar aos nossos filhos. 

 

Assim, a implementação da temática com as famílias confirmou que a 

instituição „família‟, em suas diferentes formas de organização, é fundamental para o 

desenvolvimento e a formação da identidade dos filhos. Então, é urgente o 

acompanhamento da família na vida escolar de seus dependentes, uma vez que se 

faz nítida a diferença entre a criança que a possui presente no processo de ensino e 

socialização da que não a tem. Como afirma Saviani: 

 
A instrução é, pois, o único dos serviços encarregados à 
administração pública que não consome o capital nele investido, mas 
incorpora-o sob uma nova forma: o capital que representam os 
indivíduos a quem instrui (SAVIANI,1983, p. 34). 
 

Como essa certeza precisa ser trabalhada com as famílias, tais achados 

também compactuam com a opinião dos professores que discutiram esse trabalho 

durante o Grupo de Trabalho em Rede-GTR (2015), pedagogos e professores da 

Rede Estadual do Paraná. Segundo um dos participantes: 

 
Vejo como uma das principais razões da evasão escolar é a falta de 
comprometimento da família com a escola/educação, onde não está 
se dando o verdadeiro valor que é merecido a escola, mas não é só 
a família que não tem comprometimento, mas sim todos os 
profissionais da educação não se comprometem com a educação. 



Ainda há  a questão financeira, onde muitos alunos tem que ajudar 
no orçamento da casa, fazendo com que a escola fique em segundo 
plano, também a criminalidade que ilude muitas crianças e 
adolescentes, levando elas para um caminho muito “mais fácil”, ou 
seja, o uso e venda de drogas, roubos, sequestros, etc...  
(CURSISTA ,A). 

 

A fala do cursista “A” corrobora com uma das constatações desta 

implementação, ou seja, de que toda a instituição escolar deve se responsabilizar 

pela melhoria dos índices de evasão, fazendo desse objetivo uma proposta 

educacional. 

Já o cursista “B” citou: 

 
Família e escola tem um papel fundamental para o desenvolvimento 
do ser humano. Contudo, isso só acontece quando ocorre a união 
entre elas e, infelizmente, isso não tem acontecido. O que se observa 
é que nossos alunos não reconhecem o valor da escola ou educação 
em sua vida, valores esses que tinham também que serem 
reconhecido por seus pais e repassado a eles. Ao se questionar aos 
alunos o porquê de estarem estudando, as respostas frequentes são: 
Tenho bolsa família, venho para comer, minha mãe não me aguenta 
em casa, se ficar em casa, tem que fazer serviço, o conselho está 
me obrigando. Enfim, estas são as respostas mais frequentes, mas 
há aquelas famílias que são comprometidas com a escola.  

 

O discurso do cursista “B”  demonstra o  quão frágeis são os motivos que 

levam os educandos a estudarem. E quando esses motivos perdem ainda o seu 

mínimo valor, a escola se depara com a indisciplina, com o abandono e a 

consequente reprovação escolar. O cursista “C” escreveu:  

 
A primeira mediadora entre o homem e a cultura é a família, não é    
a toa que escutamos muito que a família é a base de tudo, porem a 
grande realidade que vivenciamos hoje é a desestruturação dessas 
famílias, os laços afetivos criados pela família fazem com que a 
criança tenha um bom nível cognitivo, emocional e social, permitindo 
que ela se desenvolva de forma saudável para enfrentar as situações 
cotidianas. Por outro lado, esses laços afetivos quando não existem, 
podem dificultar o desenvolvimento da criança, provocando 
problemas de ajustamento social. A família desestruturada faz com 
que as atitudes dos pais em relação à criança gema problema de 
disciplina e dificuldades de interação social. Isso tudo faz com que a 
cada dia os filhos tenham menos referencia positivas. A escola 
também tem sua parcela de contribuição no desenvolvimento dessa 
criança, porem no conhecimento cientifico. A família e a escola são 
os principais ambientes de desenvolvimento humano. Assim é 
fundamental que sejam implementadas políticas que assegurem a 
aproximação entre os dois contextos, quando uns deles falha nos 
deparam com as problemáticas diárias entre elas a evasão escolar 



que tira da escola a possibilidade de interferir nesse 
desenvolvimento.  

 

Portanto, a fala do cursista “C” retoma outra constatação do diálogo com as 

famílias: a necessidade de projetos sociais que auxiliem tais famílias a entenderem o 

papel da educação formal na vida de seus filhos, sobretudo para as famílias em 

situações de vulnerabilidade. 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir deste trabalho, concluiu-se que corresponde a um grande desafio 

envolver a família e a escola no combate à evasão escolar, principalmente para as 

famílias que se encontram em vulnerabilidade social.  

Também foi possível analisar que são várias as causas da evasão. Além das 

condições socioeconômicas, têm-se as condições culturais, geográficas ou mesmo 

questões referentes aos encaminhamentos didático-pedagógicos da própria escola. 

Porém, independente da motivação da evasão, o trabalho de recuperação do 

educando é árduo e depende de um conjunto de fatores para os quais a escola deve 

construir ações de forma articulada com as famílias, mesmo que essas não 

compreendam ainda seus papeis na educação de seus filhos.  

Diante do exposto, evidencia-se a importância da parceria entre a família, a 

escola e o poder público para amenizar os índices de evasão escolar. Então, este 

trabalho demonstrou que a família exerce uma influência significativa em relação à 

importância que os alunos dão à sua escola, bem como sobre as suas motivações 

para os estudos. Mas cabe aos diferentes setores públicos criarem suportes 

assistenciais para que essas famílias saibam como trabalhar com delicadas 

questões cotidianas que podem tirar a criança e/ou adolescente da escola. São 

essas as situações mais enfrentadas nas comunidades com vulnerabilidade social: 

drogas, carência econômica, questões culturais e falta de credibilidade da própria 

educação. 

Faz-se necessário, assim, metodologias alternativas para manter sempre o 

canal de comunicação aberto entre a escola e a comunidade. E embora isso seja 

difícil, precisa ser constante. Portanto, os fatores que influenciam os índices da 

evasão escolar sempre vão estar presentes no cotidiano das escolas, de forma que 

o trabalho com as famílias deve ser contínuo, procurando promover ações para 



conscientização sobre a importância da participação das mesmas na vida escolar 

dos filhos e a importância da educação formal para uma formação integral. 
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