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RESUMO 

Este trabalho apresenta informações sobre as causas da evasão escolar no Ensino 

Fundamental, em 2014, no Colégio Estadual Alfredo Chaves localizado em Colombo, 

no estado do Paraná. A partir das informações, coletadas através de pesquisa empírica, 

aponta para possíveis soluções que podem colaborar para amenizar o problema. 

Participaram da pesquisa professores, funcionários e alunos. Foi recorrente nas 

respostas que a solução para o problema parte da conscientização, prevenção e, 

sobretudo, uma parceria efetiva entre a escola e a família.  
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1. Introdução: 

A Educação é um direito humano fundamental, assegurado por Lei, cuja 

responsabilidade é do Estado e da Família, sendo a matrícula obrigatória no Ensino 

Fundamental. Cabe à escola utilizar recursos para garantir a permanência do educando 

de forma efetiva, pois um número elevado de faltas sem justificativa e a evasão escolar 

ferem os direitos das crianças e dos adolescentes. Nossa questão é pensar sobre como a 

Escola e a Família podem se articular para reduzir os índices de evasão escolar. 

Partindo desta questão, tomamos como base para a pesquisa  63 alunos evadidos no ano 

de 2014 no Colégio Estadual Alfredo Chaves, no Município de Colombo - Estado do 

Paraná, buscando investigar as causas da evasão e possíveis soluções que possam 

minimizá-la, contribuindo para que o educando sinta-se valorizado e inserido na 

sociedade, proporcionando, na medida do possível, seu retorno e permanência na escola.  

A evasão escolar alcança proporções inaceitáveis, sobretudo, na escola pública, o que 

causa prejuízos imensuráveis sob os aspectos econômico, social e humano na sociedade 

brasileira. De um modo geral, interpretamos o problema da evasão a partir de duas 

perspectivas: como resultado do fracasso do estudante ou da instituição escolar, que não 

desenvolve estratégias para modificar esta realidade. Porém, tanto de um quanto de 

outro ponto de vista, ela reflete diretamente no indivíduo que não desenvolve 

completamente suas competências afetiva, cognitiva, cultural, pessoal, profissional e 

social. 

Os índices de abandono crescem consideravelmente e, entre os motivos, podemos 

pontuar que muitos problemas relacionados a evasão emergem da própria sociedade, 

como também, das dificuldades de aprendizagem, da inserção precoce no mercado de 

trabalho, e o que muitos autores consideram como o principal problema na atualidade: a 

falta de incentivo e comprometimento da família. 

Como ponto de partida da nossa reflexão, recorremos a Queiroz que afirma: 

A evasão escolar está dentre os temas que historicamente faz 

parte dos debates e reflexões no âmbito da educação pública 

brasileira e da educação em particular. Em face disto, as 

discussões acerca da evasão escolar, em parte, têm tomado 

como ponto central de debate o papel tanto da família quanto da 

escola em relação à vida escolar da criança (2002, p.01). 

 

Tal reflexão se fundamenta naquilo que a própria legislação determina. Nesse sentido, a 

autora complementa: 

No que tange à educação, a legislação brasileira determina a 

responsabilidade da família e do Estado no dever de orientar a 

criança em seu percurso sócio-educacional. A Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação-LDB (1997:2), é bastante clara a esse 

respeito. Art. 2º. 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 (ibid). 



 

Embora a família e a escola tenham o mesmo grau de responsabilidade, é fundamental 

diferenciá-las no que tange ao seu papel. Enquanto a família, em geral tem costumes 

muitas vezes particulares, que podem variar muito o fundamento da educação na esfera 

privada, a escola parte de uma visão racionalizada e universalizada a todas as crianças, 

impregnada de um sentido público, independente de suas origens: (...) a família tem 

suas particularidades que a diferenciam da escola, e suas necessidades que a 

aproximam dessa mesma instituição. A escola tem sua metodologia e filosofia para 

educar uma criança, no entanto ela necessita da família para concretizar o seu projeto 

educativo (Parolin 200, p. 99). 

Percebe-se a partir desta reflexão que a família e a escola, mesmo que se diferenciem 

em suas responsabilidades, encontram-se inextricavelmente articuladas, ou, pelo menos 

deveriam trabalhar desta forma. É preocupante saber que crianças e adolescentes 

chegam à escola, mas que nela não permanecem. E muitos evadidos só irão retornar, 

talvez, na fase adulta por necessidade, devido ao mercado de trabalho cada vez mais 

complexo e exigente na sociedade tecnológica em que vivemos. Detectar o problema e 

enfrentá-lo é a melhor maneira para proporcionar a permanência dos estudantes na 

escola. 

Segundo Pereira (2004, p.9), quando falamos em educação, não temos como separar a 

família da escola. É na família que tudo se inicia e é na escola que tudo se transforma. A 

família tem a responsabilidade de indicar o caminho e a escola de ensinar as maneiras 

de se trilhá-lo. 

A constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, institui a educação como direito de 

todos e dever do Estado e da Família, estabelecendo entre os princípios fundamentais a 

igualdade de condições para acesso e permanência na escola (art.206, inciso I). A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/1996 vem ratificar este direito 

conforme previsto nos artigos 2 e 3, ao responsabilizar a família e a escola quanto ao 

acompanhamento da vida escolar do educando de acordo com o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (Lei nº 8069/1990, art. 55 e 56).  

A família deve ser responsabilizada quando não oferece o acompanhamento ao aluno, 

contribuindo para o desinteresse do mesmo, na medida em que não estimula nem cobra 

dos filhos um bom desempenho escolar.  

O sistema escolar como um todo é culpabilizado, principalmente pelo fato de que, na 

visão de alguns dos professores, é ele o responsável pelos “conteúdos desinteressantes, 

sem sentido para a vida” e por não dar condições para um trabalho pedagógico de 

qualidade. São também criticadas as “normas estreitas” e os “pacotes” impostos pelas 

Secretarias de Educação, os quais, além de não apresentarem soluções, desqualificam o 

trabalho do docente que, desmotivado, não contribui para a permanência do aluno no 

ambiente escolar. 

Fato é, que o problema da evasão e da repetência no país tem sido um dos maiores 

desafios enfrentados pelas redes de ensino público, pois as causas e as consequências 

estão ligadas a muitos fatores, como também a escola onde alguns professores têm 

contribuído a cada dia para o agravamento do problema, diante de uma prática didática, 

muitas vezes, ultrapassada (AZEVEDO, 2008, p.04). Acrescenta-se a isso, a falta de 

comprometimento, ou mesmo, de responsabilidade, de boa parte dos pais ou 



responsáveis pelas crianças. Também podemos considerar uma grande dose de omissão 

por parte do Estado diante da ausência ou insuficiência de políticas públicas voltadas 

para o problema da evasão escolar. 

Por outro lado, é necessário salientar que muitos educadores também se preocupam com 

os altos índices de abandono escolar, conforme afirma Queiroz (2002, p.02). Para esta 

autora, a evasão escolar, que não é um problema restrito a algumas unidades educativas, 

mas é uma questão nacional, vem ocupando papel relevante nas discussões e pesquisas 

da área.  

Segundo Mello (1987, p.110), as crianças e adolescentes pobres são os que mais 

repetem e abandonam a escola. A prioridade de muitos dos evadidos é a sobrevivência e 

o ingresso precoce no mercado de trabalho, o que contribui para que a Educação seja 

ignorada naquele dado momento, pois, o aumento na renda familiar é uma necessidade 

imediata, enquanto a educação “pode ser” protelada. 

A pobreza, a subnutrição e a “carência” cultural passaram, assim, a ser a causa do 

fracasso, escondendo o atrelamento do ensino aos ditames da política econômica: 

redução dos recursos destinados à educação e nestes, já escassos, a redução relativa que 

sofreram os recursos destinados a Educação Básica, além, é claro, do desvio do dinheiro 

que deveria ser gasto para construir escolas, custear o seu funcionamento e pagar 

melhor o professor, para órgãos ou atividades paralelas, ou para ações puramente 

assistenciais e supostamente destinadas a suprir as “carências” do aluno (ibid). 

Continuando com a mesma linha de pensamento, Digiácomo (2011, p.01), ressalta que 

as causas da evasão vão desde a necessidade de trabalho do aluno, como forma 

complementar de renda familiar, até a baixa qualidade de ensino. 

Segundo Rumberger (2006a), identificar as causas de evasão escolar é extremamente 

difícil, pois este fenômeno é influenciado por vários fatores, sejam eles relacionados aos 

alunos ou às suas famílias, escolas e comunidades. Este autor entende a evasão escolar 

como um processo, e não apenas como um momento pontual na vida do estudante, 

considerando este fenômeno como o estágio final de um dinâmico e cumulativo 

processo de desengajamento da escola.  

Outros fatores também podem estar associados à evasão escolar. No estudo de Silva 

(2005) realizado em uma escola do Pará, foram investigados os fatores sob a perspectiva 

de vários agentes escolares. Na visão do diretor da escola, tal processo se justifica 

devido a uma falta de política de incentivo aos estudos que articule as necessidades 

profissionais dos alunos com as estudantis. Os docentes relacionaram este fenômeno às 

condições econômicas do município em busca de empregos. A migração implica, 

muitas vezes, o trabalho dos jovens estudantes do Ensino Médio, que acabam por ficar 

desestimulados a estudar e sem muitas perspectivas futuras. Do ponto de vista do 

coordenador pedagógico, este processo está ligado ao baixo rendimento dos alunos, que 

quando se deparam com uma nota baixa, entram em desespero e não se sentem capazes 

de ser aprovados, desmotivando-se e evadindo-se da escola.  

Para Rumberger (2006a) as perspectivas para explicar o fenômeno, podem ser acolhidas 

em relação à visão do aluno ou em relação ao ponto de vista institucional. Em relação à 

perspectiva individual do aluno, este autor discute como os valores, atitudes e 

comportamentos dos estudantes podem contribuir para a saída destes da escola. De um 

modo específico, a falta de comprometimento no processo de aprendizagem. No que se 



refere à dimensão institucional, não apenas a escola como, também, outras instituições –  

como a família e a comunidade –, podem influenciar tanto na permanência quanto na 

saída dos alunos da escola. Especificamente no contexto escolar, os recursos que esta 

instituição oferece ou deixa de oferecer podem tanto influenciar o estudante de forma 

positiva, contribuindo para sua permanência e desenvolvimento, quanto contribuir para 

o processo de desengajamento e evasão. 

Na tentativa de reduzir os índices de alunos evadidos na rede pública de educação, o 

Governo Federal desenvolveu estratégias como o Programa Bolsa Família que é uma 

forma de tornar obrigatória a permanência da criança na escola, para que a família 

obtenha um benefício pecuniário, considerando que a pobreza e a miséria influem muito 

nos resultados escolares. No entanto, o percentual de evadidos ainda é alarmante. 

Digiácomo (2011, p.10) ressalta que a evasão escolar é um problema crônico em todo 

Brasil, sendo muitas vezes passivamente assimilada e tolerada por escolas e sistemas de 

ensino, que chegam ao cúmulo de admitirem a matrícula de um número mais elevado de 

alunos por turma do que o adequado, já contando com a “desistência” de muitos ao 

longo do ano letivo.  

Para Ferreira (2011, p 02), são várias e diversas as causas dessa “desistência” e 

podemos classificá-las ordenando-as em quatro grupos: Escola, Aluno, Pais ou 

Responsáveis e Social.  

       Escola: não atrativa, autoritária, professores despreparados, insuficiente, ausência 

de motivação, etc.  

      Aluno: Desinteressado, indisciplinado, com problemas de saúde, gravidez, drogas, 

autoestima, etc.  

      Pais ou Responsáveis: Não cumprimento do pátrio poder, desinteresse em relação 

ao destino dos filhos; 

       Social: Violência, preconceito, pobreza, incompatibilidades, entre outros. 

Em relação às estratégias para prevenção da evasão escolar, Rumberger (2006b) salienta  

que elas devem começar cedo junto aos alunos, pois as atitudes e comportamentos 

problemáticos que podem levá-los à evasão também começam geralmente cedo. Sendo 

de responsabilidade do professor e equipe pedagógica diagnosticar e intervir. Outro 

apontamento deste autor para a prevenção da evasão refere-se ao fato de que um 

programa de intervenção deve ir além da dimensão do aluno, estendendo-se para o 

contexto ambiental, fornecendo-se recursos e suporte para famílias, escolas e 

comunidades.  

O compromisso com a educação é de todos os envolvidos no processo ensino-

aprendizagem. Partimos do princípio de que, estabelecendo parcerias, torna-se possível 

contribuir de forma significativa para combater o abandono escolar. Neste sentido, 

corroboramos com Pereira (2004): 

 

Que a escola, a família, a comunidade, a sociedade em geral e o 

Poder Público são responsáveis pela formação e que a evasão 

constitui uma negação desta formação. Somente será garantida 



a educação se o problema da evasão escolar for enfrentado de 

forma articulada, com vista a sua gradual redução.  

 

2. O Problema da Evasão no Colégio Estadual Alfredo Chaves 

No início do ano de 2015, foi realizada uma pesquisa com alunos, professores, 

pedagogas, agentes educacionais I e II e familiares dos alunos evadidos em 2014 no 

Colégio Estadual Alfredo Chaves em Colombo, estado do Paraná.  O principal foco da 

pesquisa foi investigar as causas da evasão escolar e possíveis soluções para minimizá-

la, contribuindo para que o aluno retornasse à escola e proporcionando, na medida do 

possível, sua permanência no ambiente escolar. 

Inicialmente foi feito um levantamento dos alunos evadidos no ano de 2014 no ensino 

fundamental com base no relatório final. Alguns estavam matriculados no 

estabelecimento de ensino e com aqueles chamados “sem matrícula” foi realizado o 

contato telefônico com os responsáveis, buscando identificar as causas da evasão. 

Para o corpo docente, foram realizados questionários, e entrevistas de profundidade com 

o objetivo de verificar as causas da evasão e possíveis soluções do ponto de vista dos 

mesmos. 

Os alunos evadidos, que retornaram em 2015 foram acompanhados com entrevistas, 

questionários, e contato com familiares dando suporte para sua permanência no 

ambiente escolar.  

3. ANALISE DE RESULTADOS 

 

3.1. Pesquisa com os alunos 

 

3.1.1. Alunos evadidos em 2014. 

 

De acordo com o relatório final de 2014, 63 alunos evadiram durante o ano: 24 do sexo 

feminino e 38 do sexo masculino, o que corresponde a 7,2%. 

 



 

Foram transferidos no início do ano, 19 alunos.  Renovaram a matrícula para o ano de 

2015 apenas 28 alunos. E 19 não efetuaram a matrícula para o ano corrente. 

3.1.2. Sem matrícula no ano de 2015. 

 

Para o ano de 2015, 19 alunos que não efetuaram a matrícula (12 do sexo masculino e 7 

do sexo feminino). 

Realizou-se uma busca de informações sobre a situação atual do aluno que não renovou 

a matrícula através de contato telefônico com os responsáveis tendo como objetivo 

descobrir o que aconteceu e a razão para que o aluno não estivesse frequentando a 

escola.  

Os relatos dos responsáveis pelos alunos do sexo masculino foram que: 

 3 estão trabalhando, 

 2 mudaram de estado e 

 7 estão ociosos com o consentimento dos responsáveis. 

 

Já os responsáveis pelos alunos do sexo feminino, relataram que: 

 2 com gravidez na adolescência, 

 2 trabalhando em loja e supermercado e 

 3 ociosas com o consentimento dos responsáveis. 

 

3.1.3. Alunos Matriculados em 2015 

 

Efetivaram a matrícula para o ano letivo de 2015, 28 alunos (18 do sexo masculino e 10 

do sexo feminino) com idade entre 14 e 16 anos. 

Evadidos

Feminino

masculino



 

 

A pesquisa demonstrou que estes adolescentes possuem grande “poder“ de decisão 

sobre o que fazer e aonde ir. Em entrevista foi informado que 26 responsáveis pelos 

mesmos eram coniventes com as faltas e abandono escolar. Somente 2 pais não tinham 

conhecimento de que os filhos gazeavam aulas. 

No decorrer da pesquisa, ocorrida entre fevereiro e outubro de 2015, 8 evadiram 

novamente, sendo que os mesmos apresentam evasões sucessivas (5 meninos e 3 

meninas, sendo duas gestantes). 

Atualmente, 20 permanecem frequentando assiduamente. 

Em entrevista e questionários realizados sobre as causas da evasão, foram citados os 

seguintes motivos: 

3.1.4. Motivos da Evasão Escolar 

 

 

matrículas

feminino

masculino
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Desavenças com professores 

Trabalho

Problemas Familiares

Gazear para ficar na rua

Desinteresse e preguiça



Em alguns casos houve omissão da própria escola, que permitiu que o aluno 

extrapolasse o número de faltas para comunicar os responsáveis. 

Atualmente muitos alunos sentem-se isolados e sem motivação. Segundo relato de 

alguns evadidos, a escola poderia ter amenizado a situação da seguinte forma: com mais 

atenção às faltas; motivação por parte dos professores; diálogo constante com a família 

e empenho de todos. 

 

3.2. Pesquisa com docentes e agentes educacionais 

  A pesquisa foi realizada com 34 educadores do Estabelecimento. 

3.2.1. Tempo de atuação no Magistério 

 

A maioria dos participantes tem mais de 10 anos de atuação na área de educação. Todos 

já presenciaram casos de evasão escolar, sendo alarmante no 8º ano do ensino 

fundamental e 1º ano do ensino médio. 

Dentre as causas apontadas pelos educadores temos: 

3.2.2. Causas da Evasão Escolar 

 

A maioria dos educadores citou como principal causa da evasão em nosso 

Estabelecimento de Ensino os problemas socioeconômicos como: desigualdade social, 

trabalho infantil, drogas, gravidez na adolescência entre outros. 
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Violência
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Qualidade do ensino
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 Como possíveis soluções para amenizar a situação e manter o estudante na escola, 

foram relacionadas algumas ações e sugestões: 

 

3.3.Sugestões para combater a Evasão Escolar 

 

A maioria acredita ser necessária uma conscientização com comprometimento da 

família, motivando todos os envolvidos no processo com objetivos claros e definidos. 

É preocupante saber que as crianças e adolescentes chegam à escola, mas nela não 

permanecem.  

3.3.1. Alunos X Professores 

Confrontando as causas citadas por alunos e professores, verificamos que são 

coincidentes e que temos ciência dos fatores que levam nossos alunos a evadirem. Com 

as causas identificadas, precisamos de ações concretas para enfrentar o problema. 

 
Causas da evasão segundo o relato dos alunos. 
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Projetos
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Causas da evasão segundo o relato dos professores. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com os dados é possível concluir que os alunos do sexo masculino, entre 13 e 

15 anos, são os que mais evadem da escola. Os pais, na maioria, não exercem sobre os 

filhos o pátrio poder. Alguns são coniventes com a situação ou até mesmo tiram 

proveito em benefício próprio, colaborando desta forma com os altos índices de evasão 

escolar. 

Outra informação relevante é que muitas alunas, entre 13 e 15, anos estão precocemente 

iniciando a vida sexual e a gravidez também aparece como fator predominante nos 

casos de evasão do sexo feminino. Fica evidente que a escola precisa fazer um trabalho 

de conscientização e projetos articulados com a família para prevenção da gravidez na 

adolescência. 

Professores e alunos apresentam um consenso sobre as causas da evasão, porém ambos 

possuem sua parcela de culpa no andamento do processo. Poderiam ser parte da 

solução, mas parecem desejar permanecer como parte do problema. Conforme relatos 

de alguns evadidos, as desavenças com os professores aparecem como um dos fatores 

que contribuem para o abandono escolar. 

O estudante propenso a evasão, vem apresentando sinais de que algo está errado e, 

mesmo sinalizando, em muitos casos não é percebido, permanecendo ignorado pela 

escola até configurar a evasão propriamente dita, tornando-se, lamentavelmente, um 

dado a mais nesta estatística perversa. Um programa de intervenção para a prevenção da 

evasão escolar deve ir além da dimensão do aluno e da escola, em seu sentido estrito, 

estendendo-se para o contexto social e político, fornecendo-se recursos e suporte para 

famílias, escolas e comunidades. 

Quanto à família, no caso dos evadidos, a maioria apresenta-se omissa e sem 

responsabilidades, ignorando que o compromisso com a educação é de todos os 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Por conta dessa situação, percebeu-se que 

o trabalho isolado da escola no combate à evasão, em geral, torna-se inócuo. Por isso é 
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Reprovação

Desinteresse

Qualidade do ensino

Socioeconômicas



fundamental o estabelecimento de parcerias, sobretudo entre a escola e a família, para 

que se torne possível contribuir significativamente para combater o abandono escolar, 

tendo em vista os prejuízos imensuráveis sob os aspectos econômico, social e humano 

na sociedade brasileira. 

Precisamos trabalhar unidos com ações de conscientização e prevenção. Não existe uma 

solução específica e eficaz. Existem mecanismos de controle institucional que permitem 

o conhecimento empírico da situação do aluno em relação à frequência e as notas. Mas 

o combate efetivo à evasão ocorre quando a comunidade se mobiliza e se empenha, de 

fato, pelo sucesso dos estudantes na escola. 
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