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RESUMO 
 
 

Esse artigo se propõe à luz dos teóricos, da legislação educacional e da 
realidade escolar, a repensar a problemática da evasão no Colégio Arlindo 
Carvalho de Amorim que apresentou no Ideb de 2015 um número crescente de 
crianças que abandonaram seus estudos. Para isso foram realizados encontros 
com professores, pais e alunos do sexto ao nono ano com os objetivos de 
identificar, analisar e discutir os motivos que levam nossos jovens a 
abandonarem a escola para finalmente todos os envolvidos juntos elaborarem 
um plano de ação na tentativa de resolver o problema incentivando maior 
participação dos pais na vida escolar dos filhos e promovendo momentos de 
reflexão aos alunos no sentido da importância da escola em suas vidas. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 Este trabalho apresenta os resultados de um estudo realizado com a 

comunidade escolar de uma instituição pública da periferia da cidade de 

Curitiba a respeito da evasão escolar. No Brasil, apesar dos esforços com a 

implementação de políticas públicas como o Bolsa Família, no sentido de 

contribuírem com a entrada e permanência na escola, ainda há um número alto 

de crianças e adolescentes que abandonam seus estudos devido a fatores 

como as más condições de vida, necessidade dos alunos trabalharem, o 

comportamento dos alunos, a falta de estrutura nas escolas, metodologias que 
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dificultam a aprendizagem, o desinteresse e apatia das crianças e até o 

desânimo dos profissionais da educação.  

 Neste contexto foram realizados encontros com pais, alunos e 

professores no sentido de conhecerem, discutirem e proporem ações de 

superação do problema da evasão escolar no Colégio Arlindo Carvalho de 

Amorim, localizado no bairro CIC, na cidade de Curitiba e os resultados desse 

trabalho serão apresentados a seguir.  

 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

A evasão escolar é um problema que persiste nas escolas brasileiras 

embora existam leis que garantem o acesso e a permanência dos alunos neste 

ambiente, leis que estão presentes na Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 205 na qual expressa que a educação é um direito de todos e também 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/1996 que 

rege as normas de todo nosso sistema educacional.  

Autores como Queiroz (2004) analisam a problemática da evasão 

escolar a partir de duas perspectivas externa e interna ao contexto escolar. No 

que tange as questões externas vinculadas a evasão escolar são apontados 

problemas relacionados as questões socioeconômicas (pobreza, trabalho, 

violência), a família e ao estado (legislativo, executivo e judiciário). Por outro 

lado, com relação aos fatores de ordem interna são apontados a escola, sua 

dimensão arquitetural (acessibilidade), natureza das propostas e ações 

pedagógicas, os conteúdos de ensino, relações entre professores e alunos, 

relações entre alunos, materiais disponíveis, a linguagem, entre outros. Fatores 

que embora estudados separadamente, na prática se inter-relacionam em 

maior ou menor grau. Segundo Batista; Souza e Oliveira (2009, p.4),  

O abandono à escola é composto então pela conjugação de várias 
dimensões que interagem e se conflitam no interior dessa 
problemática. Dimensões estas de ordem política, econômica, cultural 
e de caráter social. Dessa maneira, o abandono escolar não pode ser 
compreendido, analisado de forma isolada. Isto porque, as dimensões 
socioeconômicas, culturais, educacionais, históricas e sociais entre 
outras, influenciam-se mutuamente. (BATISTA; SOUZA e OLIVEIRA, 
2009, p.4) 
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Uma visão holística, por isso crítica, que foge da visão ingênua em que 

se culpabiliza ora os estudantes ora os docentes pela expulsão dos alunos da 

escola. Por outro lado, quando se considera estudantes carentes Arroyo (1991, 

p.21) destaca que: 

É essa escola das classes trabalhadoras que vem fracassando em 
todo lugar. Não são as diferenças de clima ou de região que marcam 
as grandes diferenças entre escola possível ou impossível, mas as 
diferenças de classe. As políticas oficiais tentam ocultar esse caráter 
de classe no fracasso escolar, apresentando os problemas e as 
soluções com políticas regionais e locais. (ARROYO, 1991, p. 21) 

Um exemplo dessa situação se refere ao grau de instrução dos 

pais que influencia sobremaneira na escolaridade e no futuro dos filhos. A 

pesquisa de Ferreira e Veloso (2003) indica que, no Brasil, o nível de 

escolaridade dos indivíduos apresenta um grau elevado de persistência entre 

as gerações, isto é, indivíduos com pais mais escolarizados têm um nível 

médio de escolaridade bem superior ao dos trabalhadores cujos pais detinham 

uma baixa escolaridade, indicando uma limitada mobilidade educacional. Um 

quadro que expressa o caráter social, econômico e cultural da questão da 

evasão escolar.  

 Na escola pública, isso é muito comum, os estudantes abandonarem a 

escola para trabalhar e/ou tirar carteira de motorista que também levará a este 

fim, uma situação que é mais comum no Ensino Médio e na Educação de 

Jovens e Adultos. Para Batista, Souza e Oliveira (2009, p.13),  

A inserção do jovem ao mercado de trabalho passa a ser uma 
exigência continua e, esses jovens e adultos são chamados cedo, 
considerando suas restrições financeiras, a ingressarem nesse 
mundo. Muitos destes tentam conciliar o estudo com o trabalho, na 
perspectiva de adquirirem um melhor emprego e, consequentemente, 
maior remuneração. Entretanto, o cansaço físico, as exigências do 
trabalho, entre outros motivos, terminam por influenciar fortemente a 
decisão de abandonar à escola. (BATISTA; SOUZA e OLIVEIRA, 
2009, p.13) 

O problema se torna ainda maior quando ocorre a saída dos estudantes 

muito cedo, no sexto ano do Ensino Fundamental e descortinar as razões que 

levam a tal quadro, bem como propor alternativas para sua superação é 

desafio deste projeto. Segundo Dias (2013) que realizou um estudo no Sul de 

Minas as causas para evasão escolar naquela região se deve, 
a falta de emprego a baixa renda familiar, a falta de motivação dos 
pais e dos próprios estudantes, a gravidez precoce foram citados 
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como sendo uns dos motivos que leva o aluno a abandonar os 
estudos. Os motivos externos, seriam a desmotivação da família, 
muitos pais são cúmplices da desistência dos filhos, não dando 
nenhuma força para que continuem estudando, e alegam que se seus 
filhos não trabalharem com eles, não vão conseguir o sustento da 
família (DIAS, 2013, p.33). 

 
Um quadro que demonstra a fragilidade das leis que protegem as 

crianças do trabalho infantil, ao mesmo tempo atenta para a falta de 

conscientização dos pais com relação a importância da permanência da 

criança no ambiente escolar. Por isso, Dias (2013) aponta que a escola 

estudada tem recorrido a práticas no interior da escola para reverter esse 

quadro tais como: 
- Conversar com os alunos, conscientizando-o da importância de 
estudar. 
- Realizar reuniões com os pais, para esclarecer da importância e a 
obrigatoriedade do ensino, sendo que muitos pais da zona rural, 
acham que seus filhos aprendendo a ler e escrever são o suficiente 
(1ª à 4ª série). 
- Chamar o Conselho Tutelar, para conversar com estas famílias, 
sobre o motivo da ausência do aluno, para assim tomar as 
providências necessárias (Dias, 2013, p.33). 

 
Ações que ajudam, mas não resolvem o problema, por isso precisamos insistir 

também em práticas que motivem os estudantes a prática estudantil, 

promovendo práticas coletivas que contribuam na melhoria do ambiente dentro 

da escola.  

 

3 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Frente ao exposto até o momento encontra-se o Colégio Estadual 

Arlindo Carvalho de Amorim, na cidade de Curitiba, localizada na periferia no 

bairro CIC. Atualmente a escola tem um total de 837 alunos matriculados, 

sendo desses um total de 444 alunos no ensino fundamental. 

 As últimas avaliações realizadas na escola mostram um número muito 

alto de abandono escolar, principalmente nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, eis aí o motivo desse estudo durante o PDE. Abaixo estão os 

últimos indicadores do CENSO/INEP – Percentual de Abandono.  

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ENSINO 11,8% 7,4% 8,9% 0% 8,4% 12,1% 15,5% 22,3% 
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FUNDAMENTAL 
ANOS FINAIS 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação do Paraná 

 Diante da realidade dos números durante o primeiro ano do PDE foram 

realizados estudos sobre o tema que resultaram em dois documentos que são 

o Projeto de intervenção Pedagógica na Escola e ainda a Produção Didático-

Pedagógica que foi implementada no segundo ano do programa, os dois com o 

objetivo de resolver ou amenizar o problema da evasão escolar.  

Planejar ações coletivas para serem desenvolvidas dentro da escola 

requer antes de qualquer coisa saber o que os alunos pensam sobre o tema e 

sobre a escola, assim foi feito um questionário contendo doze perguntas e as 

respostas subsidiaram a elaboração das atividades e estratégias que foram 

desenvolvidas na implementação do projeto.  

A seguir, o detalhamento da pesquisa inclusive com representação 

gráfica dos resultados. 

O questionário foi respondido por 152 alunos das turmas de 6º ao 9º ano 

do ensino fundamental do período da tarde, sendo 86 meninos e 66 meninas 

com idades entre dez e dezessete anos.  

O primeiro gráfico indaga sobre as razões do aluno estudar no Colégio 

Arlindo Carvalho de Amorim e 73% das respostas dizem que o fato da 

residência estar localizada perto da escola é a principal razão para estarem 

estudando nesta instituição, seguida pela razão de gostarem da escola 14%, 

pela qualidade do ensino 7% e outros motivos como a mãe obrigar ou só por 

ter vaga nesta escola foram 6% das respostas. 
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Fonte:	Dados	da	pesquisa	realizada	pela	autora,	2016	

	 A pergunta que o próximo gráfico ilustra as respostas teve o objetivo de 

identificar como está a situação de reprovas destes alunos durante sua vida 

escolar, já que a reprovação é tida como umas das fortes razões de abandono 

escolar. O resultado indica que 65% dos alunos nunca reprovaram o que é um 

índice muito bom, mas o que preocupa neste caso é a soma da demais 

respostas que mostra que 35% já reprovaram de ano, fato que também deve 

ser levado em consideração. 

Gráfico	2	–	Reprovação	

	

Fonte:	Dados	da	pesquisa	realizada	pela	autora,	2016	

Gosta	da	escola		
14%	

Qualidade	do	
ensino		
7%	

Próximo	de	casa		
73%	

Outros	
6%	

Respostas		

Nenhuma		
65%	

Uma	vez		
24%	

Duas	vezes		
8%	

três	vezes		
3%	 Respostas		

Gráfico	1	-	Razões	para	estudar	na	escola	
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	 Ter conhecimento das coisas que fazem os alunos não se sentirem bem 

na escola é fundamental para essa pesquisa já que o fato pode também se 

tornar um motivo de evasão escolar. A merenda é um fator que desagrada 42% 

dos alunos, lembrando que esta comunidade é de uma região carente por isso 

não pode ser novidade a alimentação ser tão importante, em segundo lugar 

com 26% estão os professores como fator de desagrado situação que merece 

mais estudos para esclarecimentos, o espaço físico com 18% também não é 

surpresa pois a escola necessita visivelmente de reformas, um ambiente 

atrativo e agradável favorece a permanência do aluno na escola e por último as 

regras com 14% das respostas.	

Gráfico	3	-	O	que	te	chateia	na	escola	

	

Fonte:	Dados	da	pesquisa	realizada	pela	autora,	2016	

	

	 Ter conhecimento sobre o que os alunos pensam sobre as aulas que 

assistem deveria ser uma prática cotidiana da escola, no próximo gráfico 

verifica-se que 34% das respostas dizem que as aulas são bem preparadas, 

25% que durante as aulas prevalece a fala do professor, 24% que há a oferta 

de trabalhos em grupos e 17% que as aulas não são dinâmicas. 

Gráfico	4	-	O	que	os	alunos	pensam	das	aulas	

Merenda		
42%	

Professores		
26%	

Espaço	ƒísico	
18%	

Regras		
14%	

Respostas		
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Fonte:	Dados	da	pesquisa	realizada	pela	autora,	2016	

	

	 Considerando as relações de amizade entre os alunos que estudam, os 

que já desistiram de estudar e voltaram e ainda os que se evadiram 

definitivamente, a próxima questão teve o objetivo de detectar o que podemos 

fazer para ajudar um aluno a voltar para a escola. A resposta mais indicada 

com 54% foi usar a conversa como meio de convencimento, um grande 

número de alunos 21% não respondeu por não saberem o que fazer, 16% 

disseram que é preciso conversar antes da evasão, pois depois fica difícil a 

volta e 9% que se deve melhorar a escola. 

Gráfico	5	-	Como	a	escola	pode	ajudar	o	aluno	a	voltar	a	estudar 

	

Fonte:	Dados	da	pesquisa	realizada	pela	autora,	2016	

	

34%	

25%	

24%	

17%	

Respostas		
São	bem	preparadas		 Prevalece	a	fala	do	professor		

Promovem	trabalho	em	grupo		 Não	são	dinâmicas		

Conversando		
54%	Não	

responderam		
21%	

Conversando	
antes		
16%	

Melhorando	a	
escola		
9%	

Respostas	
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	 Os resultados apresentados no último gráfico são fundamentais para 

compreender os motivos da evasão escolar no Colégio Arlindo Carvalho de 

Amorim, 31% dos alunos disseram que a violência dentro da escola é um fator 

que levam alunos a desistirem de estudar, seguido com 25% a gravidez na 

adolescência e reprovação e 19% doas alunos indicaram o fato de não gostar 

da escola. 

Gráfico	6	-	Razões	que	levam	os	alunos	a	desistir	de	estudar	

	 	

Fonte:	Dados	da	pesquisa	realizada	pela	autora,	2016	

	

4	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO NA ESCOLA 

Os dados coletados através da pesquisa foram de grande contribuição 

para análise e reflexão sobre o problema da evasão escolar no Colégio Arlindo 

Carvalho de Amorim. Partindo desses resultados foram planejadas as ações e 

estratégias de implementação do projeto na escola, que buscam resgatar a 

valorização do trabalho desenvolvido pela escola, fortalecer o papel da família, 

dos professores, da equipe pedagógica e dos alunos no cotidiano escolar e 

propiciar momentos de análise e proposição de ações no combate à evasão 

através da elaboração coletiva de um plano de ação. 	

 A implementação ocorreu durante os meses de fevereiro a junho de dois 

mil e dezessete e foram feitos encontros com os professores, pais e alunos do 

colégio divididos em três grupos diferentes onde foram realizadas diversas 

Violência	dentro	
da	escola		

31%	

Gravidez	na	
adolescência		

25%	

Reprovação		
25%	

Não	gosta	da	
escola		
19%	

Respostas		
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atividades voltadas para conhecimento e fortalecimento dos membros que 

compõem o ambiente escolar. 

  As atividades tiveram como foco conhecimento e reflexão sobre o 

colégio destacando sua história, foram realizados estudos de texto e do ECA 

com o objetivo de esclarecer qual a função da educação escolar e ainda foi 

propiciada uma palestra com o objetivo de oportunizar acesso aos participantes 

à conhecimentos relativos a educação popular defendida por Paulo Freire, esse 

grande educador brasileiro relacionando com o Colégio Arlindo Carvalho de 

Amorim. Foram compartilhados os dados referentes a pesquisa feita com os 

alunos fazendo uma reflexão sobre o problema da evasão escolar no colégio e 

por fim, cada grupo elaborou ações de combate à evasão resultando em um 

plano de ação coletivo. 

 

5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 
5.1 Ações de combate à evasão sugeridas pelos professores 
 

• Chamar a comunidade para a escola, através de festas, exposições, 

semana cultural, show de talentos; 

• Manter o ambiente escolar limpo, organizado e sem avarias; 

• Aumentar o uso de tecnologias em sala de aula, laboratórios; 

• Agendamento de aulas extraclasse (passeios); 

• Utopia: criar sala de recreação para filhos das alunas mães; 

• Utopia: projetos no contra-turno como teatro, dança, jogos, esportes, 

música e alimentação variada e saudável (almoço); 

• Aulas mais variadas e com uso de diferentes técnicas (desenho, pintura, 

exposição, filmes, música, quadro negro, ...) 

• Ações preventivas entre equipe pedagógica, professores, pais e alunos; 

• Caso se perceba o desligamento do aluno, convocar a equipe escolar 

para ações efetivas; 

• Realizar um trabalho diferenciado, com maior dedicação, com alunos de 

distorção idade-série; 



	 11	

• Pregar por um cardápio diferenciado de merenda e repensar formas de 

distribuição; 

• Elaborar o projeto “merenda” em parceria com uma instituição privada; 

• Elaborar o projeto “construção de uma cozinha experimental”; 

5.2 Ações de combate à evasão sugeridas pelos alunos 

• Organizar passeios; 

• Procurar ter mais respeito entre professor e aluno; 

• Aumentar a participação dos pais; 

• Acabar com as aulas vagas e parar de trocar de horário; 

• Dar mais oportunidade para alunos falarem; 

• Aumentar o tempo do intervalo; 

• Melhorar a merenda; 

• Mudar alguns professores; 

• Colocar aulas de informática; 

• Começar a usar o laboratório; 

• Instalar internet no colégio; 

• Reformar a escola melhorando a infraestrutura; 

• Instalar ventiladores; 

• Melhorar a qualidade do ensino; 

5.3 Ações de combate à evasão sugeridas pelos pais e/ou responsáveis 

• Redução do número de aulas vagas; 

• Voltar ao uso de carteirinhas para entrar na escola; 

• Procurar tratar os alunos dos sextos anos de forma mais carinhosa, com 

atenção e respeito porque eles vêm de uma realidade diferente quando 

estão no quinto ano; 

• Que os professores procurem não generalizar os alunos, pois cada 

aluno é diferente do outro; 

• Colocar um guarda no portão da escola para garantir a organização e 

segurança dos alunos; 

• Garantir o direito de quem quer estudar e são atrapalhados pelos alunos 

que não querem; 
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• Disponibilizar no balcão de atendimento uma caixa de sugestões, 

reclamações e elogios ao trabalho desenvolvido pela escola; 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Ao final dessa pesquisa foi possível constatar que fatores externos 

influenciam na permanência ou não do aluno na escola, porém fatores internos 

tem grande relevância. Duas questões chamaram a atenção, a primeira já 

constatada pela própria literatura que são as sucessivas reprovações e a 

segunda, a qualidade da merenda servida na escola, que de certa forma prova 

como a situação sócio econômica dos alunos interferem no seu 

desenvolvimento. 

 O colégio Arlindo fica situado em uma região carente de Curitiba onde a 

violência está muito presente nas vidas dos alunos, há carência de roupas, 

material escolar, assistência médica e a maior de todas, de comida, por isso 

tanta atenção dada por eles na questão da merenda escolar. 

 As sugestões apontadas por professores, alunos e responsáveis 

mostram caminhos a serem percorridos no sentido de resolver o problema da 

evasão escolar, são ações possíveis de serem realizadas e algumas na 

verdade nunca deveriam ter deixado de acontecer. A ideias dos alunos e 

professores se encontram e são bem parecidas, ou seja, o aluno sente 

necessidade de aulas diferenciadas, de uma escola mais dinâmica com 

atividades extra classe que promovam a socialização e o trabalho em grupo e 

os professores sabem dessa necessidade mas sem explicação não põem em 

prática essas ações. Os pais tem conhecimento da importância da escola na 

vida dos filhos e por isso deveriam fazer parte presente dela mas não é o que 

acontece. Ficou claro a todos que a evasão escolar nas turmas de sextos aos 

nonos anos nessa instituição é um problema e que parte da solução está nas 

mãos da escola e da família e que todos sabem que podem contribuir o que 

falta é a prática. 

 Considero que os objetivos propostos no início dessa caminhada no 

PDE foram alcançados, a comunidade escolar parou para discutir e traçar 

ações coletivas de combate à evasão, cabe agora a cada um dos envolvidos 

fazer a sua parte. 
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