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Resumo: O artigo em questão é o resultado da experiência obtida no processo de
realização do curso de formação docente, junto ao Programa de Desenvolvimento
Educacional – PDE, Turma 2014/2015, em que desenvolvemos um projeto de
pesquisa, nas turmas de 8° e 9° anos do Ensino Fundamental do colégio Novo
Horizonte no município de Toledo- PR, no ano letivo de 2013. Elegemos a evasão
escolar, nestas séries, como problema central a ser investigado e, como objetivo a ser
alcançado, verificar as causas, as consequências e as possibilidades de intervenção e
prevenção dessa evasão, nas referidas turmas. Quanto as hipóteses, destacamos a
marginalização, a distorção idade/série, a repetência, o desemprego, a desigualdade e
a vulnerabilidade social dos alunos. Já em relação as justificativas, estas residem no
fato da evasão escolar se configurar ainda nos dias atuais como uma das questões
centrais a ser enfrentada pela escola na busca da garantia de direitos dos alunos.
Quanto a metodologia utilizada, nos pautamos na pesquisa em documentos oficiais,
nos referenciais teóricos, na pesquisa descritiva e na pesquisa de opinião com
professores e alunos. Como conclusão do nosso trabalho podemos elencar como os
principais fatores, inter-relacionados, que levam a evasão escolar: o baixo rendimento
escolar dos alunos; a organização didático-pedagógica da escola e os problemas
familiares advindos da questão social do modo-de-produção capitalista.
Palavras chaves: escola; evasão; aprendizagem; abandono.

INTRODUÇÃO

O presente artigo é resultado da pesquisa realizada para o Programa de
Desenvolvimento Educacional – PDE, desenvolvido a partir das seguintes
etapas: Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola; Produção Didáticopedagógica; Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola e
por último o Artigo Final. O interesse em estudar as causas e possíveis ações
para o enfrentamento da evasão escolar surgiu a partir das observações que
realizamos sobre a realidade cotidiana dos alunos, ao longo da nossa trajetória
profissional.
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Nesta perspectiva, o objetivo em estudar, conhecer, compreender e
enfrentar a questão da Evasão Escolar nas turmas de 8° e 9° anos do
Ensino Fundamental do Colégio Estadual Novo Horizonte no município de
Toledo- PR, no ano letivo de 2013, as suas causas, consequências e
possibilidades de intervenção, reside na necessidade de contribuirmos, ao
menos na escola em que trabalhamos, com a mudança desse paradigma. Já
em relação as justificativas, estas residem no fato da evasão escolar se
configurar ainda nos dias atuais como uma das questões centrais a ser
enfrentada pela escola na busca da garantia de direitos dos alunos, ou seja, de
possibilitar a estes, não somente o direito de se matricular na escola, mas de
frequentá-la e usufruir ao máximo do conhecimento científico e cultural que ela
pode lhe proporcionar.
Com isso, o desafio maior foi evidenciar quais as principais causas da
evasão escolar no âmbito do Desenvolvimento Educacional, Diversidade e
Currículo,

quais

as

evadidos e seus familiares

consequências
bem

podem

como,

acarretar

realizar ações

ao

alunos

para

o

enfrentamento e combate ao abandono escolar.
Ao analisarmos as causas mais frequentes do fracasso escolar e da
evasão ao longo da história da educação no Brasil, podemos destacar que a
partir de 1987 começaram as discussões em torno do projeto para a nova Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e em seu texto inicial delineado
por Demerval Saviani (1987) traduzia-se as reivindicações dos educadores em
defesa da universalização da escola pública.
No entanto, o projeto de LDBEN (Lei de diretrizes e Bases da Educação
Nacional) aprovado em 1996 não correspondia às aspirações de seu texto
inicial. A educação passa a ser entendida como modo de formar um capital
humano 1, sendo capaz de influenciar diretamente na capacidade pessoal de
cada indivíduo, influenciando diretamente na inserção do mesmo como
cidadão, deixando apto para exercer o papel para a sociedade. Vemos a
principal observação disso, quando observamos que os diferentes graus de
escolaridade disponibilizados ampliam as condições de empregabilidade do
¹De acordo com Sullivan, capital humano é: “Capital humano é o conjunto de capacidades,
conhecimentos, competências e atributos de personalidade que favorecem a realização de
trabalho de modo a produzir valor econômico. São os atributos adquiridos por um trabalhador
por meio da educação, perícia e experiência.”

indivíduo, porém não garantem emprego, porque no atual sistema de
desenvolvimento capitalista não há emprego para todos (SAVIANI, 2007).
O fracasso e a evasão estão centradas no aluno, pois na ideologia
neoliberal2 o aluno prosseguirá nos estudos de acordo com suas habilidades e
competências, pela sua capacidade de aprender a aprender. O contexto social,
as oportunidades desiguais são desconsideradas. Foi então que evasão
passou a merecer atenção dos dirigentes escolares e das autoridades
responsáveis, dentro do quadro das políticas públicas, a partir do momento em
que as pesquisas relacionadas ao tema, evidenciaram um aumento significativo
desses índices. A partir desse momento passou a existir a problematização das
verbas públicas, pois quanto menor o número de alunos, menor a quantidade
de verba que seria repassado as escolas.
Embora seja um tema presente na historiografia da educação brasileira,
tendo sido abordado em vários momentos e por diferentes autores, a evasão
escolar está presente nas discussões do cotidiano da escola, pelo fato dela
ainda ocorrer em um grande número, principalmente nas séries finais do ensino
fundamental II e do ensino médio. Sendo necessário existir isso, para que não
atinja políticas da escola como um todo, a evasão pode acarretar em
problemas na questão socioeconômica, pois o financiamento escolar pode ser
reduzido com essa problemática.
Quanto aos motivos mais comuns que levam os alunos a se evadirem,
podemos elencar: a marginalização, a distorção idade/série, a repetência, o
desemprego, a desigualdade e a vulnerabilidade social, deixando estes
indivíduos a mercê do conhecimento cientifico e cultural, dificultando, quando
não, impossibilitando a inserção desses alunos no mundo trabalho e na
participação nas instâncias democráticas da sociedade, o que coloca a escola,
como a instituição que promove a segunda exclusão social desses indivíduos.
Destaca-se aqui que a concepção da escola em questão, é um modelo
de educação voltado para a reprodução do capital, mesmo sendo importante e
necessário os estudos para a profissão e participação nas instâncias
democráticas, há que ressaltar que apesar de todo a produção do
2

Doutrina, desenvolvida a partir da década de 1970, que defende a absoluta liberdade de
mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo esta ocorrer em
setores imprescindíveis e ainda assim em um grau mínimo.

conhecimento a educação ainda forma indivíduos para uma sociedade liberal,
reproduzindo desigualdades sociais, de forma que, a educação, na sociedade
capitalista, reproduz a sua ideologia, embora, por meio das contradições que
esta sociedade cria para se alto reproduzir, ela também possibilita a existência
da contra ideologia, o que dá margem para as práticas educacionais que ao
longo do tempo possam desenvolver um novo homem. A esse respeito, Patto
(1996) evidencia a que se num determinado momento foi a criança e tentou-se
buscar nela, a culpa pelo fracasso escolar, atualmente o foco volta-se para
dentro da escola. Destaca também que se o culpado antes era a criança e a
família, agora não pode ser o professor.
Numa época em que as pesquisas desvelam cada vez mais a
situação grave do ensino fundamental nas séries finais, a precariedade das
condições de trabalho do professor, sua insatisfação profissional e suas
lacunas de formação, sua representação negativa da clientela, a inadequação
dos processos de ensino e

de avaliação da aprendizagem, a grande

mobilidade dos educadores nas escolas que atendem às pessoas mais pobres,
a pequena duração da jornada escolar e do ano letivo, a gratuidade apenas
nominal da escola pública, é preciso urgentemente rever as afirmações
cientificas sobre as relações estabelecidas na organização escolar, uma vez
que, o não entendimento das reais condições impostas a escola pelas
questões colocadas pelo capital, têm contribuído para manter e agravar
este estado de coisas (PATTO,1996, p.407).
É importante enfatizarmos que a Constituição Federal de 1988, nos seus
artigos 205 e 227, estabelece que a educação escolar é um direito público e
deve ser assegurada a todos.
Os baixos resultados escolares são alguns dos fatores que contribuem
para a evasão escolar, sendo necessário uma análise sobre os alunos que a
escola atende para que se adeque a proposta pedagógica e o currículo de
acordo com o perfil dos alunos e dessa forma se elabore estratégias com vistas
a dirimir esse problema. Entendemos que a forma como a escola se organiza
diante do conhecimento, dos valores, dos padrões de comportamento e
linguagens, pode em tese, demonstrar um descompasso entre aquilo que a
escola busca ensinar e a realidade do aluno, não trazendo significado ou
sentido ao mesmo, provocando um distanciamento ou até mesmo o abandono

dos estudos.

Com o maciço ingresso na escola da população em idade

escolar, originou-se um movimento de acesso das classes menos favorecidas
aos bancos escolares brasileiros, esses alunos trazem consigo uma realidade
marcada pela difícil sobrevivência, e muitas vezes a carência material é
reduzida a uma questão moral, de valores, atitudes e hábitos e até mesmo
dificuldades para o estudo e a aprendizagem.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Quando pensamos em evasão escolar, não podemos esquecer das
causas que as motivam, nesta perspectiva, o fracasso escolar tornou-se uma
realidade nas escolas, sendo provocado tanto pela evasão escolar quanto a
repetência. Portanto, é preciso considerar que a escola e a sociedade estão em
constante movimento, oriundos das contradições e diferenças culturais,
econômicas, políticas, sociais e étnicos raciais que possibilitam as mudanças.
É preciso analisar estas contradições, pois se a escola se diz democrática à
medida que possibilita a oferta de vagas para quase toda a população em
idade escolar, também tem se mostrado excludente quando não tem cumprido
com sua função de garantir a aprendizagem efetiva e qualitativa deste aluno, o
que leva muitas vezes à reprovação, à defasagem idade série e à evasão.
Com intuito de compreender as causas e as estratégias para o
enfrentamento da evasão escolar, procedemos a um levantamento de dados,
através de pesquisa nos documentos do Sistema Estadual de Registro Escolar
(SERE) do Paraná, no Colégio Estadual Novo Horizonte e no site do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep e
Ministério da educação-MEC, sobre a evasão escolar no ano letivo de 2013,
no 8° e 9° ano do Ensino fundamental, etapa final, bem como realizamos as
leituras de livros, teses e artigos científicos que tratam do tema, além de nos
pautarmos na nossa experiência profissional.
A escola tem um papel fundamental para a mudança das condições de
desigualdade, pois, na medida em que proporcionar o acesso ao conhecimento
da classe trabalhadora, poderá mudar sua condição de classe explorada. O
Educador tem a possibilidade de promover o processo de humanização do
educando

tornando-o

consciente

da

realidade

que

o

cerca

e

o

instrumentalizando para o enfrentamento de sua condição de explorado,
dando-lhe condições de lutar para alcançar a emancipação da sociedade.
Neste sentido, a educação, segundo estabelece a Constituição Federal
de 1988, nos artigos 205 e 227, é um direito público e deve ser assegurada a
todos, porém observa-se que a mesma ainda não está ao alcance de todos os
cidadãos, principalmente no que se refere à conclusão de todos os níveis de
escolaridade. Um dos aspectos desta realidade trata-se a evasão escolar.
Embora esse tema já tenha sido discutido em vários momentos e por diferentes
autores, ainda é pertinente aos meios escolares. Com isso, podemos destacar
alguns dos motivos mais comuns que levam os alunos a evadirem-se, tais
como: a marginalização, a distorção idade/série, a repetência, o desemprego, a
desigualdade social e a vulnerabilidade social, deixando estes indivíduos à
mercê do conhecimento cientifico.
A legislação brasileira é bem clara quando determina a
responsabilidade da família e do Estado no dever de
acompanhar e orientar a criança em seu percurso sócioeducacional, neste sentido, a LDB 9.394/96, afirma em seu
artigo 2° que: “A educação, dever da família e do Estado,
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (Patto, 1996)

Diversos são os fatores que levam a evasão escolar, sendo os mais
evidentes: o descaso de governantes; o despreparo de alguns profissionais,
metodologias muitas vezes inadequadas, problemas sócios culturais e
familiares, relacionamento professor-aluno, dentre outros. Diante desta
realidade, precisamos buscar o envolvimento de toda a comunidade escolar na
construção de um ensino em que possibilite aos alunos a compreensão da
ciência, da história, da filosofia e da cultura, propiciando, desta maneira,
compreensão do mundo em que vive e logo, das possibilidades de sua
transformação e da realidade em que vive. Nesta perspectiva, o trabalho
pedagógico precisa ser amplamente refletido, as atividades didáticas, precisam
ser organizadas de maneira dinâmica e articuladas, para despertar o interesse
dos alunos. A sala de aula deve ser o lugar onde professor e aluno se encontra
para a construção e reconstrução, do conhecimento cientifico. Nesta
empreitada, tanto a escola, como a família tem o compromisso no

desenvolvimento da criança e do jovem, por isso devem se unir, para juntos
construírem uma nova sociedade.
Nos anos setenta a explicação encontrada no Brasil para o fracasso
escolar era que as crianças de classes menos favorecidas aumentavam esse
número, atraindo a atenção dos educadores para o

problema das

desigualdades sociais.
Saviani (1995) destaca que as Tendências Critíco-Reprodutivistas, ao
mesmo tempo que, postulam que a educação não pode ser pensada sem partir
dos seus condicionantes sociais, e portanto, da dependência da educação em
relação a sociedade em que ela se insere, entendem que a função da
educação consiste na reprodução da sociedade de classes e

acabam por

reforçar o modo de produção capitalista. Neste contexto, a possibilidade de
mudança não existia, para as tendências Crítico-Reprodutivistas, que surgem
com a difícil tarefa de fazer críticas à Teoria do Capital Humano, a qual
entendia que a educação teria por função preparar as pessoas para atuar num
mercado em expansão que exigia força de trabalho educada.
Na década de 70 a educação passou a ser entendida como um bem de
produção, para o desenvolvimento econômico. Em 1985, com o fim do regime
militar, os educadores mobilizam-se com bandeiras de lutas em defesa da
universalização da escola pública, suas reivindicações estavam pautadas na
preocupação com a permanência do aluno na escola, com a distorção idadesérie, a qualidade do ensino, a valorização e qualificação dos profissionais
Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (2009), mostra em 2009 e
com base nos dados da PNAD de 2006, que 40% dos jovens de 15 a 17 anos
tinham abandonado os estudos por falta de interesse, assim a mudança do
Currículo para o ensino médio é emergente, somando isso a falta de foco,
excesso de conteúdos, pouca ou nada participação dos alunos, falta de
amorosidade, vinculo , interação professor aluno, a improvisação, falta de
organização e didática, onde só ouvem palestras e copiam páginas e páginas
do quadro negro.
Dessa maneira, se faz necessário, que os profissionais da educação,
com bases nos documentos oficiais e da produção acadêmica sobre a evasão
e repetência escolar, desenvolva uma prática coletiva na perspectiva de
reverter esse quadro, por meio de um plano de ação que contemple o aluno na

sua totalidade, estancando o distanciamento entre aquilo que é proposto no
currículo e ensinado aos alunos e a suas realidades.
O texto de Maria Helena Souza Patto, A família pobre e a Escola
Pública: Anotações sobre um desencontro, traz reflexões importantes para
os educadores. Atualmente a educação brasileira tem sofrido alterações
significativas, como o maciço ingresso na escola da população em idade
escolar, originando um movimento de acesso das classes menos favorecidas
aos bancos escolares brasileiros.
Os alunos de famílias de baixa renda trazem consigo uma realidade
marcada pela difícil sobrevivência, e muitas vezes a carência material é
reduzida a uma questão moral, de valores, atitudes e hábitos e até mesmo
incapacidade para o estudo e a aprendizagem. Neste sentido, se faz
necessário discutir o modo como os docentes e gestores percebem a relação
entre a educação e a pobreza e como o currículo e as práticas educacionais
consideram esse contexto.
Consideramos que para romper o círculo vicioso da pobreza de uma
família, a educação é imprescindível, o professor não pode se isentar de suas
responsabilidades profissionais, uma vez que é através da escola que se
legitima o conhecimento formal, científico, e padronizado, com isso, toda
oportunidade deve ser valorizada para oferecer a esses educandos
aprendizagens significativas. Porém, a pobreza e sua responsabilização não
pode ser vista apenas pelo viés educacional, é necessário considerar toda a
sua complexidade como questão social, política e econômica. Os casos de
evasão escolar se dão por vários motivos, porém encontra ressonância nas
classes de maior vulnerabilidade social, porquanto, a importância de refletirmos
e estudarmos sobre o tema para buscar possíveis soluções.
Quando nos aprofundamos em estudos que provocam indagações sobre
a prática pedagógica e profissional estamos também assumindo um papel de
auto avaliação da função que exercemos de forma crítica e reflexiva. Refletindo
com a ideia Freireana de que o educador se forma permanentemente, na
prática e na reflexão da prática, não podemos continuar com as propostas
antigas de metodologias arcaicas e que não atraem a atenção do estudante.
Para Moacir Gadotti (2003) faz-se necessário uma tomada de decisão
dos profissionais para que aconteça uma transformação na sociedade.

Se, de um lado, a transformação nas condições objetivas das
nossas escolas não depende
apenas da nossa atuação como
profissionais da educação, de outro lado, creio que sem uma
mudança na própria concepção da nossa profissão ela não
ocorrerá tão cedo. Enquanto não construirmos um novo sentido
para a nossa profissão, sentido esse que está ligado à própria
função da escola na sociedade aprendente, esse vazio, essa
perplexidade, essa crise, deverão continuar.

A sociedade está em constante mudança e a educação não acompanha
tais transformação. Gadotti, em seu livro: Boniteza de um sonho diz que:
Hoje vale tudo para aprender. Isso vai além da “reciclagem” e da
atualização de conhecimentos e muito mais além da
“assimilação” de conhecimentos. A sociedade do conhecimento
é uma sociedade de múltiplas oportunidades de aprendizagem.
As consequências para a escola, para o professore para a
educação em geral são enormes: ensinar a pensar; saber
comunicar-se; saber pesquisar; ter raciocínio lógico; fazer
sínteses e elaborações teóricas; saber organizar o seu próprio
trabalho; ter disciplina para o trabalho; ser independente e
autônomo; saber articular o conhecimento com a prática; ser
aprendiz autônomo e a distância. (Gadotti, 2003)

Assim podemos afirmar que a mudança nos meios de aprendizagem é
importante, urgente e necessária, inovar e discutir o futuro da educação
refletindo com embasamentos teóricos e experiências positivas vivenciadas, a
vida escolar para

o educador precisa ser motivo de estudo constante no

compromisso com o seu fazer pedagógico e no entendimento do aluno que
está na escola, vendo-o com alguém que tem seu direito garantido em estar na
escola e o professor deve ajudá-lo a construir sua igualdade numa formação
de

concepção dos direitos e deveres que a ele , enquanto

aluno, é

necessário. Gadotti nos traz a seguinte reflexão sobre o que é ser professor
hoje.
Ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo com
consciência e sensibilidade. Não se pode imaginar um futuro
para a humanidade sem educadores. Os educadores, numa
visão emancipadora, não só transformam a informação em
conhecimento e em consciência crítica, mas também formam
pessoas. Diante dos falsos pregadores da palavra, dos
marqueteiros, eles são os verdadeiros “amantes da sabedoria”,
os filósofos de que nos falava Sócrates. Eles fazem fluir o saber
- não o dado, a informação, o puro conhecimento - porque
constroem sentido para a vida das pessoas e para a
humanidade e buscam, juntos, um mundo mais justo, mais
produtivo e mais saudável para todos. Por isso eles são
imprescindíveis. (Gadotti, 2003)

A evasão e a repetência é questão de estudo e debate em todos os
encontros dos educadores como: reunião de planejamento e replanejamento e
ou estudos das semanas pedagógicas. Buscar alternativas que possam pensar
o aluno entendendo o que está acontecendo, o que vive o aluno fracassado;
qual a perspectiva e quais suas relações com o mundo, com os outros e
consigo mesmo, para ajudar a minimizar o quadro vivenciado por nós.
Entretanto, comunicar-se com outros educadores não é o suficiente.
Pais e jovens da classe trabalhadora, grupos organizados de trabalhadores, e
outros, deveriam ser envolvidos na articulação e na crítica dessas propostas.
Nesse processo, os educadores podem educar esses grupos, ao mesmo
tempo que estão eles mesmos sendo educados. Afinal, é um pouco tolo negar
o fato de que os professores sabem coisas que tendem a funcionar em salas
de aulas. Dessa forma, trabalhando em conjunto com outros, a prática de
desenvolver

nossos

métodos

e

conteúdos

corporificará

também

os

compromissos sociais que articulamos”. (Apple, 1989, p.190).

ABORDAGEM METODOLÓGICA
Quando pensamos em educação é preciso refletir sobre e buscar
referencias teóricos que permitam o embasamento. Como menciona Collares
(1995), se o processo de ensino-aprendizagem não se efetiva, é ao aluno que
se culpa, é o aluno que não aprendeu, é nele que se acaba buscando as
causas do fracasso. Mas, localizar o fracasso no aluno, como descreve Ryan
(1976), estigmatiza alunos sadios, afetando o seu autoconceito e a sua
autoestima, além de perpetuar a situação. O aluno, por sua vez, com um
acúmulo de fracassos escolares, acaba por usar estratégias ego-defensivas
para cada vez mais se distanciar do seu próprio processo de aprender
(Boruchovitch, 1993). Cabe enfatizar que, se por um lado, nas explicações
tradicionais do fracasso escolar a culpa recai no aluno, sem que se leve em
conta o papel da escola e das demais condições de vida do mesmo, por outro,
existem evidências sólidas de que os alunos que "fracassam" na escola não
são, de modo algum, incapazes de raciocinar e aprender.
Com o maciço ingresso na escola da população em idade escolar,
originou-se um movimento de acesso das classes menos favorecidas aos

bancos escolares brasileiros, esses alunos trazem consigo uma realidade
marcada pela difícil sobrevivência, e muitas vezes a carência material é
reduzida a uma questão moral, de valores, atitudes e hábitos e até mesmo
incapacidade para o estudo e a aprendizagem. É importante ressaltar que no
estabelecimento no qual desenvolvi o presente projeto a realidade é bastante
parecida com a descrita acima.
Ao iniciar a aplicação do projeto deparamos com a situação de alunos
que não dominam a leitura, a escrita e o raciocínio lógico matemático. A
primeira atividade que realizamos foi a produção de um pequeno texto após ter
falado sobre a evasão e as suas consequências.

Os textos por eles

produzidos, foram muito pequenos e com expressões, por eles usadas e por
mim desconhecidas, dentre as quais, destacou-se a palavra “fumegando”, que
segundo eles, significa, o uso de narguilé, ou cigarro, o que tornou essa
experiência bem descontraída, pois acrescentaram alguns relatos atípicos,
como: durmo demais, minha mãe não me acorda, cuidei da minha irmã, da
vovó da tia e de outros membros familiares.
Foi produtivo e em algumas situações passei a ver os alunos com um
olhar maternal. Um caso, que considero relevante, se refere a R.T, 16 anos,
que cuida das irmãs menores porque segundo ela a mãe tem “doidera” na
cabeça, sai a noite e não cuida, então ela tem que ficar, depois descobri que
ela faz programas noturnos com conotação sexual, para sustentar a casa.
Outro relato importante, é o de L.H.K, que não tem mãe e, em uma
situação em que eu o estava orientando, disse a ele:
- Quero ver sua mãe amanhã aqui na escola sem falta! Ele deu uma
risadinha e me disse:
- Iche! Você vai ter que ligar no céu, acho que ela está lá. Então me
contou que não conhece a mãe, que ela morreu. Este o aluno retornou a escola
através do programa Busca Ativa3, a professora o levou até a coordenação
para que fosse tomada uma atitude, pois estava incomodando demais e
quando disse que chamássemos a mãe ele começou a rir, olhou par mim e
novamente repetiu:
3

São ações integradas entre a escola, conselho tutelar e ministério público, com intuito de ser um
instrumento de resgate dos alunos ausente e a prevenção do abandono escolar. É feito através de
documentação própria que contém no caderno do programa de combate a evasão escolar no Paraná.

- Só se puderem ir pro céu, ela morreu, acho que está lá; fiquei sem
atitude, pedi a professora que terminássemos depois o assunto.
Quando fui conversar com a professora ela me disse que eles tem que
fazer de qualquer jeito, relatei então a fala do conselho tutelar, que nos disse o
seguinte:
- “É, vocês mandam Busca Ativa e os alunos relatam que quando
voltam não são bem recebidos e sabem que irão reprovar mesmo, não tem
ânimo e nem vontade mais de estudar”.
Outra situação que me chamou atenção foi o caso da D.T. Ela não vem
porque cuida da mãe doente, assim, são vários casos.
Quando estávamos assistindo ao filme: Prova de Fogo – Uma história
de vida4, que conta a história de uma adolescente – Akeelah (Keke Palmer)
que tem apenas 11 anos, mas um incrível talento com as palavras. Admirado
com esse dom, o diretor de sua escola a inscreve num concurso regional de
soletração e faz com que ela seja treinada por um professor com PhD em
literatura, Dr. Larabee (Laurence Fishburne). Enfrentando a objeção de sua
mãe, o ciúme de sua melhor amiga, as diferenças sociais e as dificuldades no
relacionamento com o professor, Akeelah vai passando por todas as etapas do
concurso, até ser classificada para a grande prova de fogo de sua vida – a final
nacional em Washington. Ela é instigada por seus mestres a participar de um
concurso de soletração. Os comentários em relação ao filme, a sua realidade, a
D.B chorou num determinado momento depois descobri que ela sofre violência
doméstica, com pai alcoólatra, já, o G.S relatou que também queria que a
nossa escola fosse diferente e que os professores incentivassem todos os
alunos porque todos nós podemos fazer alguma coisa.
Depois de assistir ao filme pedi que em grupo relatassem o que acharam
do filme. Eles escreveram que: “dedicação e busca mostra que com força de
vontade você conquista o que quer; que devemos dar valor a escola, pois
mesmo ela não sendo boa estruturalmente não podemos deixar de estudar,
temos que seguir o exemplo de Akeelah, mesmo passando por várias
dificuldades e não tendo uma boa condição financeira ela nunca deixou de
4
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estudar e nunca deixou de acreditar que podia ganhar o campeonato de
soletração; a garra dela para treinar deve ser nosso exemplo; tinha bastante
bullying , os brancos acharam que a menina negra não ia conseguir soletrar
porque ela era negra, mas no final ela teve dó do menino branco, se não o
menino ia apanhar e decepcionar o pai, deixou ele ganhar mas ele não quis e
falou que não era assim que ele queria ganhar e no final os dois ganharam;
que os estudos são importantes, pois um dia iremos precisar para ter uma
mudança de status; o filme foi muito legal e interessante mostrou que até os
pobres de classe baixa podem participar e podem ser mais do que os garotos e
garotas ricos; nunca desista dos seus sonhos”; (Relatos copiados dos alunos)
Quando o trabalho foi desenvolvido com os professores percebi uma
inquietação e preocupação por parte destes, uma vez que, falar em evasão
implica em mudança de metodologias e paradigmas pois é necessário uma
interação afetiva grande com os alunos que correm o risco de evadir-se, na
medida que, a vida deles fora da escola não e fácil.
Nas conversas e reflexões que pudemos realizar disponibilizei um trecho
em que Miguel Arroyo nos traz a seguinte reflexão: dando aulas mais atrativas
em vez de ficar justificando que não é possível por falta de recursos, que os
alunos são de família desestruturadas entre tantas outras causas. Se tratando
de um fenômeno produzido pela ação dos seres humanos e por não ser
desejável, ninguém assume a responsabilidade da sua produção, por isso dá a
sensação de que ninguém o produz, que é um fato espontâneo e natural.
Habitualmente o fracasso escolar é imputado aos alunos, ficando por norma, os
fatores que o provocam, fora do seu controle e da sua responsabilidade
(ARROYO, 2001).
Um dos questionamentos expostos pelos professores é que quando
chegam a escola, encontram uma situação bastante adversa, com alunos
desmotivados e um sistema de ensino que nem sempre dispõe de todos os
recursos necessários para oferecer aos estudantes diferentes metodologias,
que num mundo globalizado se torna indispensável a formação e a
aprendizagem. Esse questionamento, nos possibilitou a reflexão e a discussão
sobre o papel fundamental do professor de ensinar a história, como a
sociedade é constituída e qual seu papel nestas condições de ensino. Não

podemos nos esquecer que a reflexão é imprescindível no processo de ensino
e aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho realizado proporcionou alcançar os objetivos propostos,
embora

tenha

sido

necessárias

algumas

adequações

durante

o

desenvolvimento da pesquisa, pois, devido a rotina da escola, os horários
propostos nem sempre foram suficientes para a aplicação da proposta de
trabalho, mas foi muito proveitoso e de grande aprendizado, em especial com
os alunos, eles conseguem do seu jeito nos mostrar sua realidade.
Quando nos aprofundamos em estudos que provocam indagações sobre
a prática pedagógica e profissional estamos também assumindo um papel de
auto avaliação da função que exercemos de forma crítica e reflexiva, pensando
com a ideia freireana de que o educador se forma permanentemente, na
prática e na reflexão da prática. Também acredito que se houver união de
todos os envolvidos no ambiente escolar, conscientes da importância de um
fazer pedagógico coletivo, que envolva toda a comunidade escolar, poderemos
oferecer aos alunos condições para crescerem como seres humanos capazes
de agir como protagonistas da sua própria história de vida.
Os baixos resultados escolares são alguns dos fatores que contribuem
para a evasão escolar, sendo necessário uma reflexão sobre os alunos que a
escola atende para que a proposta pedagógica e o currículo estejam de acordo
com o perfil dos alunos e dessa forma se elabore estratégias com vistas a
dirimir esse problema. Entendemos que forma como a escola se organiza
diante do conhecimento, dos valores, dos padrões de comportamento e
linguagens, pode em tese, demonstrar um descompasso entre aquilo que a
escola ensina e a realidade do aluno, não trazendo significado ou sentido a
este, provocando um distanciamento ou até mesmo o abandono dos estudos.
Após todas as reflexões e as ações desenvolvidas, notamos que o
problema que se estende a muito tempo, e vem somente discutindo a
problematização da evasão escolar, sem se efetivar políticas públicas para,
não diria solucionar, mas amenizar a situação, bem como, ampliar as
discussões e reflexões com os envolvidos no processo. Hoje as escolas, tanto

particulares, quanto a pública, estão muito longe de acompanhar o
desenvolvimento

social

na

perspectiva

do

mundo

globalizado,

e

consequentemente os avanços tecnológicos, pois ainda fundamenta suas
práticas pedagógicas num sistema arcaico de educação, não fornece estrutura
para que os alunos se motivem a estar dentro da escola, principalmente os
adolescentes que estão afoitos em exercer sua identidade no mundo dos
adultos, tenta influenciar a vida do educando sem fortalecer parceria com a
família.
A própria LDB 9.394/96, afirma em seu artigo 2° que: “A educação,
dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais
de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho”. Infelizmente percebemos a falta de interesse dos governantes,
famílias despreparadas para educarem seus filhos e escolas muitas vezes
desprovidas de condições básicas necessárias para desenvolver um bom
trabalho pedagógico.
Ao refletirmos nas mudanças necessárias para o enfrentamento da
problemática da evasão escolar é preciso considerar os diferentes motivos
destas, contemplando todas as possibilidades, por isto não cabe culpar o
aluno, ou a família, ou o professor.
É

de

suma

importância

considerar

os

condicionantes

sociais,

econômicos, políticos e pedagógicos implícitos à questão. Quando esta
problemática vem a discussão nas escolas o que fica evidente são as questões
no indivíduo, ou seja, no aluno como o desinteresse, a indisciplina ou na família
sendo considerada negligente ou contrária a frequência à escola, dificilmente o
trabalho pedagógico é questionado. Neste caso, projetar a culpa somente no
professor estaríamos mais uma vez focando no indivíduo. O trabalhador da
educação como qualquer outro tem sofrido a degradação em seu trabalho,
resultado do modo capitalista de produção. Faz se necessário analisar todas as
condições objetivas, (número de alunos em sala de aula, carga horária diária
de trabalho, etc.), bem como o contexto social, as relações de produção
material que fundamentam as relações sociais, qual o modo de vida do aluno,
qual o contexto social e como é sua família.

Portanto, para analisar o fenômeno evasão escolar é preciso
compreender os motivos em sua totalidade, assim precisam ser considerados
todos os aspectos que envolvem essa problemática, pois todas estas relações
trazem implicações para a escola contribuindo para a exclusão.
A equipe escolar (diretor(a), pedagogo(a) e professores(as) precisa se
conscientizar de que a sua função social e o seu papel fundamental é de
garantir um ensino de qualidade para todos os seus alunos e possibilitar o
acesso ao saber sistematizado. Assim sendo, estará contribuindo com a
formação integral de crianças e adolescentes na perspectiva da construção de
um outro modelo de sociedade.

REFERÊNCIAS:
APLLE, Michael W. Educação e Poder/; trad. De Maria Cristina Monteiro. –
Porto Alegre: Artes Médicas,1989. 201p.;23cm.
ARROYO, Miguel. G. Outros sujeitos outras pedagogias: Rio de Janeiro:
Vozes, 2012. http://arq.e-escola.pr.gov.br/pde2012/12846-91
BRASIL, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Sinopse
Estatística da Educação Básica. 2007. http://www.inep.gov.br/>
BRASIL. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº. 8069, de 13 de
julho de 1990.
BRASIL. Constituição: República Federativa do Brasil. Brasília: SenadoCentro Gráfico, 1988
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei nº 9394/96,
Brasília, 1996
BRASIL. Censo Escolar/MEC/INEP. Dados Educacionais. Brasília, 2008.
Disponível em: http//www.censoescolar.gov.br
BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Evasão
Escolar. Brasília, 2013. Disponível em http://portal.inep.gov.br/indicadoreseducacionais
BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Evasão
Escolar. Brasília, 2009. Disponível em: http:// www.inep.gov.br/pesquisa
Currículo e política educacional/ Tereza Cristina Rego (org.) -Petrópolis, RJ:
Vozes; São Paulo, SP: Revista Educação; Editora Segmento. 2011. - (Coleção
Pedagogia Contemporânea) Vários autores.
CARRAHER, David William; SCHLIEMANN, Ana lúcia Dias; CARRAHER,
Terezinha Nunes. Na Vida Dez na Escola Zero. 3 ed. São Paulo: Cortez
Editora, 1989.
GADOTTII, Moacir. Boniteza de um sonho. Ensinar-e-aprender com sentido.
Novo Hamburgo: Editora Feeval, 2003.
GIL, Antônio Carlos. Didática do Ensino Superior. São Paulo: Atlas, 2009a
PARANÁ. Governo do Estado do Paraná. Programa FICA Comigo. Paraná.
Secretaria de Estado da Educação, 2009.

PARANÁ, Programa De Combate Ao Abandono Escolar. Secretaria de
Estado da Educação, Superintendência da Educação, Diretoria de Políticas e
Programas Educacionais, Coordenação de Gestão Escolar, Curitiba 2013.
PARANÁ. Governo do Estado do Paraná. Estatuto da Criança e do
Adolescente- Lei8069/90, Curitiba, 1993.
PATTO, Maria Helena Souza, A produção do Fracasso Escolar, São Paulo:
Casa do Psicólogo, 2010.
PATTO, M.H.S. A produção do fracasso escolar histórias de submissão e
rebeldia. São Paulo. T. A. Queiroz, 1996.
SAVIANI, D. História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Campinas, São
Paulo. Autores Associados. 2007.
SULLIVAN, Arthur; Steven M. Sheffrin (2003). Economics: Principles in action
(Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall). p. 5. ISBN 013-063085-3.
FILME: À Prova de fogo - uma história de vida Diretor: Doug Athirson 2006 Estados Unidos

